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Gdynia Portas.
Karo Prisirengimai.
Ispanijoje Kovos. 
SSSR, ir Chinija. 
Skolos Amerikai.

Rašo D. M. šolomskas

Lenkijos koridoriuj, kuris 
eina per Vokietijos žemę link 
Baltijos jūrų, kiek į šiaurius 
nuo porto Danzigo, Lenkija 
pasibudavojo militarinę prie
plauką, vadinamą Gdynia. Prie
plauka lėšavo daug pinigų. Mo
derniškai įrengta, išbudavota 
Jaivų taisymo ir budavojimo fa
brikai. Įrengta baisiai dideli 
sandėliai laikymui sprogstančių 
karinių reikmenų. Įrengta di
deli sandėliai del anglies ir alie
jaus kuro reikalui, žodžiu, tai 
pirmos rūšies prieplauka.

Prieplauka skiriama karo rei
kalams. Franci jos ir Anglijos 
imperialistai daug pinigų sko
lino Lenkijai, kad ją įrengus. 
Ten dirbo ir jų kariniai žino
vai. Tų šalių karininkai jau 
dabar sakosi, kad Gdynia pil- į 
nai įrengta. Ji bus kaipo ba
zė karui prieš Sovietų Sąjungą. 
Per šią prieplauką bus siunčia
mi karui ginklai iš Francijos, 
Anglijos ir Amerikos į Lenki
ją. Tad ji ir tarnaus tij impe
rialistinių valstybių karo laivy- se.

prieš Sovietij bedarbiai ir kitų dirbtuvių !
A.-U-L-UL Antradienio bininkų judėjimo” streikas, 

ske- Senoji unija nori darbinin
kus atkalbinti, nes ji mato, 

prie I kad jos įtaka masėse bai- 
dargiasi. Nacionale Audėjų 
Le- Darbininkų unija davė sa- 

xington Worsted dirbtuvės, vo atsakymą darbininkų iš- 
Streikui vadovauja Nacio- davikams.
nalė Audėjų Darbininkų ninku susirinkimas grieštai 
unija. Pereitame septinta- pasmerkė tą išdavikų žygį.

STREIKIERIŲ MASINIS MITINGAS ; IŠ ‘VILNIES’ DALININKU SUVAŽIAVIMO
ATMETE SENĄJĄ UNIJĄ, KURI BANDĖ i ,<

SKALDYTI DARBININKU JĖGAS'"'”

ISPANIJOS LAIKINE VALDŽIA
ĮSAKE KAREIVIAMS ŠAUDYTI 

KOVOJANČIUS DARBININKUS
'aip jau žinoma, istorinis “Vilnies” dalininkų metinis 

i suvažiavimas įvyko gegužės mėn. 10 d., Meldažio svetai- 
i nėję. Jis buvo tuo nepaprastas, kad nulėmė “Vilnies” 
i likimą ir josios kryptį. Pirm “V.” dalininkų suvažiavi- 
i mo mūs spaudoje ėjo plačios diskusijos jos likimo ir ben- 

Streikienams Vadovauja Nacionale Audėju Unijai; Darbinin-' mūs judėjimo reikalais. Tas išjudino piačiasias
kai Suki. Masinius Mitingus; Masiniai Darbininkai Pi-
kietuoja ! i Kadangi pirm “V.” šėrininkų suvažiavimo įvyko Kom- I

_______  i j partijos lietuvių frakcijų .suvažiavimas (vidurinių vals- 
CENTRAL FALLS, R. I.idieny buvo sušauktas masi-i tiju) tai daugelis dalininkų dalyvavo abiejuose.
------ 1 j-..u ! . ..... ... .i Buvo draugų iš Philadelphiaos, Eastono, vienas iš

; anglies srities; buvo iš Detroito, 
Clevelando, Grand Rapids, Mich.; buvo draugų iš Wis
consin valstijos; buvo ir iš Pietinio Illinojaus. Chicaga 
buvo sumobilizuota ištisa; abi pusi rengėsi.

Suvažiavo iš viso 463 dalininkai-šėrininkai.
J. Šarkiunas atidarė suvažiavimą. Jo prakalba buvo 

pesiinistinga; jis net bandė pravesti nuomonę, kad šis 
suvažiavimas gal bus paskutinis kaipo “V.” dienraščio 
šėrininkų suvažiavimas... Bet esą, senieji direktoriai,, 
kurie stovėjo Partijai opozicijoj, nekandidatuosią.

Perstatomas kalbėti d. Williamson, kuris Kompartijos 1 
C. K. vardu sveikino suvažiavimą. Palietęs svarbesnius 

’ i ekonominius ir politinius reiškinius pasaulyje ir Ameri- 
ikoj, pranešėjas priėjo prie K.P. uždavinių ir josios spau* 
j dos rolės; priėjo ir prie pačios “V.” ir to, kas buvo prieš 
suvažiavimą. Ragino šėrininkus stipriai laikytis su 
Kompartija ir padaryti “Vilnį” geresne, darbininkiškes- 
ne, komunistine; linkėjo, kad “V.” būtų sustiprinta fi
nansiniai ir gerokai pagerinta turiniu.

Po jo buvo pakviestas L. Pruseika. Pastarasis pasa
kė, kad jis neisiąs prieš Kompartiją, nors ir randasi už 
josios sienų (pašalintas delei neklausymo Kompartijos 
CK. ir Kominterno padavadijimų ir susidėjimo su opo
zicija); jis, sako Pruseika, neisiąs_su Lovestonu ir troc- 
kistais, bet prieš juos kovosiąs. Ėmė gnaibinėti Centro 
Biurą ir kartoti tą pačią istoriją, bei teoriją, kurią jis 
susidarė ir skelbė savo straipsniuose, kad CB. negeras, 
Bimba blogas. Apie savo klaidas—nė žodelio. Užgyrė 
Šarkiūno netikusią kalbą (vėliau jis bandė atitaisyti kai- 
kuriuos savo išsireiškimus). Pruseika.. nusidavė kanki
niu, skriaudžiamu; jieškojo simpatijos ir užuojautos da
lininkuose. Bet nevyko. Tai ne tie laikai, kuomet jis. 
atsistodavęs darbininkų susirinkime galėdavo sudaryti 
entuziazmą. Darbininkuose Pruseika pasitikėjimas ėmė 
gęsti, kuomet jis tapo neištikimu Kompartijai ir nedarė 
pastangų pasitaisyti.

Perstatoma “Vilnies” geriausi platintojai iš kolonijų, 
dd. Jonikis, iš Detroito, Urbonas, iš Grand Rapids, Na-’j 
ruševičius. iš Kenosha, Wis. ir kt. draugai. Visi vienin
gai pareiškė, kad “Vilnis” turi eiti su Kompartija, nes 
tik tuomet jos gyvybė bus užtikrinta; darbininkų masės 
ją rems. f

Mandatų komisija išduoda raportą: viso 463 šėrinin- 
kai, iš kurių apie 50 atstovai nuo įvairių darb. organi
zacijų.

Einama balsuoti suvažiavimui pirmininką. Perstato
ma du: opozicijos Šarkiunas ir nuo Kompartijos šalinin
kų—Mizara. Už pastarąjį paduodama 262 balsai. Du 
balsų skaitytojai nesusitaiko del apie 20 už Šarkiūną 
balsų, nes tūli dalininkai nedalyvavę balsavimuose, bet 
jo šalininkas tą skaičių-uždėjęs. Tačiaus tas klausimas 
buvo išrištas ant vietos, prie stalo, nes ir be to buvo aiš
ku, kad didelė didžiuma dalininkų yra su Kompartija ir 
jos šalininkų išstatytu kandidatu. Pakyla entuziazmas.

Vice pirm, išrenkamas J. Mažeika; sekretorium J: V. 
Miller, jo padėjėju—S. Reikauskas; spaudos ir rezoliuci
jų komisijon: Šukienė, Vasikoniūtė ir Jukelis.

Nuo didžiumos -direktorių tarybos raportą skaito J. 
Jakas. Jis pesimistinis, be ūpo, be bent mažiausių su- 

Igėstavinrų, kurie galėtų būti diskusijų pagrindu delei 
laikraščio buities'pagerinimo. Po jo kalba nuo. mažumos 
direktorių draugai: Juška, Yuris ir Stasiukelis, pareikš- 
darni, kad Jako raportas yra neteisingas; jie su juo ne
sutinka;! didžiuma direktorių darė dideles—sąmoningas 
ar ne-^-klaidas ir prieštaravimus bendrai Partijos linijai. 

' Dar kalba Šarkiunas, kuris gina buvusią didžiumą direk
torių ir bando atitaisyti savo įžanginį pasakymą apie 
“paskutinį suvažiavimą.” Bacevičius raportuoja už ad
ministraciją. Jo raportas—tęsinys didžiumos direktorių 
kalbos; be sugestavimų, be teigiamų sumanymų, be ūpo. 
Per visą pranešimą eina pesimizmas ir del visų būtų ir. 
nebūtų Idaidų arba nepasisekimų kalta... Tiesa, Bace
vičius tiesioginiai nepasako, kas, bet netiesioginiai duo
da suprasti Centro Biuras, Partija, Sub-Biuras, etc.

Raportuoja Andrulis nuo redakcijos. Jis trumpam sa
vo pranešime didesnę pusę laiko paaukoja atmušimui tų 
nepamatuotų pesimistinių draugų pranešimų. Jis paro
do ir tikslą tų draugu, kurie, neturėdami savo platformos 
veikime, sudarę opoziciją, bando ją maitinti pesimizmu, 
dvasios nupuolimu; ypačiai, kuomet jie pamatė esą ma
žumoje. Tūli opozicininkai ūme baubti ir triukšmuoti. 
Tai dalis tiį žmonių, kurie pasižymėjo^ baubimu Lietuvių 
Auditorijoj mūs prakalbose. Tai, žinoma, nedailu.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Darbininkų Sukilimai Dar Tęsiasi; Uždrausta Komunistų 
Demonstracijos; Paskelbta Generalis Streikas; Komunistai 
Užvaldė Miestų

munistai bandė ruošti lai
dotuvių par^ą kritusiems 
draugams kovoje, bet val
džios autoritetas tai už
draudė. Sakoma, kad pati 
valdžia slaptai laidos
kautus kovotojus. Tas pa
rodo, kad dar valdžia .nesi
jaučia drūta, bijo darbinin
kų. Bijo, kad ją nenuvers- 
tu. v
Areštai Nenumalšina Suki-

MADRIDAS — Ispanijos 
darbininku sukilimą laikinė 
valdžia visais būdais bando 
nuslopinti. Laikinė valdžia 
įsisteigė apie mėnesis tam 
atgal. Pranešimai rodo, jog 
naujoji valdžia nesirūpino 
pagerinti liaudies būvį, kad 
atskirti bažnyčią nuo vals
tybės, bet pirmiausia pasi
rūpino sukriušinti darbinin
kų judėjimą. Ją remia “so
cialistai.”
Naujoji Valdžia Gina Baž

nyčių Reikalus

-General Fabrics Mill dirb- ........ ..... t
tuvių 700 audėjų darbinin-1 kurį atsilankė 300 darbiniu-

Susirinkimas nutarė 
remti streikierius visais ga
limais būdais.
Senoji Unija Laužo Streiką

Senoji (U.T.U.) unija iš
leido pareiškimą, kad šitas 

'Streikas “nėra tikrojo dar-

nis darbininku mitingas, į I p-7, i Y i- / • ,? Pittsburgh©, kietosios
kų išėjo streikan pereitą ikų. 
ketvirtadienį. Streikieriai 
smarkiai organizuojasi ko
vą laimėti. Pirmadienį ir 
antradienį darbininkai sėk
mingai laikėsi pikieto eilė-

Prie jų dar prisideda

nu-

nui, atsuktam 
Sąjungą.

Dar niekaęl pirmiau tiek ne- ^us

darbininkai.
ryte sėkmingai išvaikė

buvo kalbų apie “nusiginklavi
mą”, kaip kad dabar. Ir dar 
niekad taip pasiutusiai nesi
rengta karui, kaip kad dabar. 
Kiekvienos imperialistinės ša
lies karinės išlaidos net kelis 
kartus yra didesnės, negu pirm 
pereito imperialistinio karo.

Karo laivai greitesni ir ga
lingesni. Kanuolės didesnės ir 
tolinus siekiančios. šautuvai 
pagerinti, greičiau šaudo ir to- 
liaus siekia. Kulkasvaidžiais 
labiau apginkluotos armijos. 
Orlaiviai greitesni ir galinges- MEXICO CITY. — 
m. Chemikaliski fabrikai pa- , , i ~ .
didinti, gazai bus naudojami zmių kad senojo
pirmose karo dienose. Tankos, i Meksikos valdono . salinin- 
šarvuoti traukiniai ir automo- kai rengia nuversti dabar- 
biliai. Kariniai bandymai nie-įtinę Rubio valdžią ir įsteig- 
kad nesiliauja. Vienus baigia, ti kitų tokių pat valdininkų 
kitus pradeda. Visu 
mu rengiasi karan.

Gegužės 11 dieną 
streikierių prisidėjo 
apie 40 darbininkų iš

Nacionale Audėjų

Masinis darbi-

Meksikoj Ruošiama 
“Nauja Revoliucija”

Čia

smarku- režima. Manoma, kad su- 
Įkilimą rengia senojo Mek- 

nesenai ■ s^<os valdono Carranzos ša- 
Panamos į Hninkai. Spaudoje jau pa- 

Tuojaus kitus pradėjo' sirodę žinių, kad esanti val- 
salų, Ramiajam džia nepildanti “revoliucijos 

” Susekta suo-

Jungtinės Valstijos 
baigė manevrus prie 
kanalo. ' 
prie Hawaii 
vandenyne, rodydamos kumštį laimėjimus. 
Japonijai. Tuos tik baigė, da- kalbių ir armijoj, 
bar vėl sausžemio ir orinio lai-, žinoma, ta permaina nie- 
vyno bandymai, šiomis dieno- , v
mis manevruose prie Dayton,'į?0 £ei0 Meksikai negali 
Ohio, dalyvaus apie 672 karo, duoti, kokią rengia tie seni 
orlaivių. Ten bus mūšio žval-; valdininkai. Meksikos Rau
gai ir bombų nešėjai. Jie skrai- dis turi atmesti visus tuos 
dys apie 2,000,000 mylių. Su- valdonus ir įkurti savo val- 
naikins milionus dolerių liau-! 
dies turto.

Tuom pat laiku kitose impe
rialistinėse šalyse irgi tas pats. 
Kariniai prisirengimai ir 
dymai. Karas artinasi ir 
greitai.

džia.v

Streiku Judėjimas 
Francijoj

PARYŽIUS.— Streikierių 
frontas tarpe audėjų darbi
ninkų Montpeliarde nesu
laužytas. Darbininkai strei
ke laikosi labai vieningai.

Čebatų ir če ve rykų darbi
ninkai streikieriai jau lai
mėjo keletą kovų. Po 8 die
nų streiko Heyraud Ko. 
darbininkai laimėjo kovą 
prieš algų numušimą. Pa
našius laimėjimus darbinin
kai iškovojo ir
kompanijos dirbtuvėse 
24 valandų streiko, 
firmos darbininkai kovojo 
net 4 menesius, kad 
ti algų nukirtimą.

Monarchistų įstaigose su
rasta ginklų. Jų rengtasi 

Valdžia ne
kovojo prieš juos, bet kada 
pati liaudis pradėjo kovą 
prieš bažnyčią, ir monarchi
ją, tai laikinė valdžia visu 
smarkumu pūola darbinin
ku demonstracijas ir kovas. 
200 jau areštuota. Terori
zavimas eina toliau.
Masinė Kova Prieš Bažny

čias ir Klioštorius

Naujosios valdžios prezi-inrie sukilimo, 
dentas paskelbė, jog jisai 
darys viską, kad saugoti 
bažnyčių reikalus. Zamo
ra pareiškimas sako: “Mes 
priimame tvirtą ir kietą po
litiką. Mes žiūrėsime, kad 
mūsų įsakymai būtų versti
nai pildomi visoje šalyje. 
Mes saugosime gyvybę ir 
nuosavybę. Bausime žiau
riai prasikaltėlius.” Su
prantama, jisai ‘ neskelbia I MALAGA. Ispanija.—Čia 
tai monarchistams irtiems, į 10 katalikišku bu-dinkų su- 
kurie yra tikri kaltininkai, | naikinta, apdeginta arba 
bet darbininkams ir komu-1 ardraskvta. Tarne jų ir 
nistams. Partraukta armi- archivvskupo palocius su- 
ja ir įsakyta šaudyt darbi- naikinta, 
ninku s.

Pranešimai sako, kad ko- zuitų klioštorius sudeginta.

Penkios * bažny« 
čios Cadize sunaikinta. Je

Frelites 
po 

Juliene

atmuš-

Streikai Piety Amerikoj

Masinė Darbininko Komunistai 
Demonstracija Prieš Užėmė Miestą 
Deportavimą Drg. Li —-

ALGECIRA, Ispanija. — 
Daviniai rodo, kad šis mie
stelis yra komunistų ranko- 

| se. Kaip rašo trečiadienio 
i laidos New Yorko “Herald 
• Tribune,” tai komunistai 
j valdo visą miestą. Sakoma, 
■kad pastatyta sargyba, ku- 
Iri prižiūri įvažiuojančius ir 
išvažiuojančius iš miesto.

Mieste Alicante paskelb
ta generalis darbininkų 
streikas. Visas miestelis su
paralyžiuotas, sulaikyta? ko
munikacija. Generalio strei
ko priežastimi buvo nužu
dymas vieno iš sukilusių 
darbininkų. Galima spręst), 
kad didele didžiuma darbi*- 
ninku pritaria tam judėji
mui, jei buvo galima supa
ralyžiuoti visą miesto judė
jimą del vieno kovoj kritu
sio.

Mieste Cartagena bijoma 
darbininkų demonstracijų, 
nes ten esama 30,000 bedar
bių. Čia paskelbta karo 
stovis. Minykai bėga iš 
klioštoriu. » L,

Vatikanas kalba už laiki
nąją valdžią. Popiežiaus 
valdiniai, įgaliotiniai reiš
kia pasitikėjimą, kad da
bartinė valdžia saugos jų 
reikalus.

. NEW YORK.— Kad atė
mus iš deportavimo rankų: 
chinietį T. H. Li, New Yor-' 
ko distriktę Tarptautinis, 
Darbininkų Ąpsigynimas 
ruošia masinį protestą. • 
T. H. Li yra studentas, ’ 
griežtas kovotojas prieš im
perializmą. Dabar jį rengia 
deportuoti j Chiniją, į tą 
jos dalį, kur Chiang Kai- 
shekas viešpatauja. Su
prantama, kad tam draugui 
gręsia mirtis, jei jis bus de
portuotas.

Masinis protesto mitin
gas, demonstracijos, 
penktadienį, gegužės 
Visi darbininkai turi 
vauti demonstracijoj, 
ryte, Battery Parke, 
Yorke. Tik darbininkų pro
testas gali paliuosuoti tą 
kovotoją iš Chiang Kai-she- 
ko kruvinų rankų.

Nusišovė Eigulys
Kaune prie “Paladium” 

j kino Žaliajame kalne nusi
žudė Raudondvario girinin- 

mo- kijos eigulys Stasys Nameš- 
ka, 22 metų amžiaus. Nu
sižudęs todėl, kad buvęs at
leidžiamas iš tarnybos.

ban- 
labai

Ispanijoje nuvertimas 
narchijos negali patenkinti dar
bo liaudį. Karaliaus nėra, bet 
vargai ir skurdas pasiliko. 
Republika paskelbta, bet darbi-' 
ninkijos skurdas nesumažėjo. 
Revoliucija su karaliaus nuver
timu nesustojo. Darbininkų kla
sė tęs ją toliau. Kovų bus dar 
daug ir sunkių, bet galų gale 
darbininkija laimės.

Dabar Ispanijos monarchis- 
tai daro viską, kad sugrąžinus 
atgal karalių. Kitoje pusėje 
stiprėja darbininkiškos 
Vidurys silpnės.

jėgos.

Mandžiurijos diktatoriaus, 
Chang Hsueh-liango, atstovas 
Moh Teh-hui jau nuo senai 
randasi Maskvoje. Eina dery
bos del chinų rytinio gelžke- 
lio. Tas gelžkelis • budavotas 
dar senosios Rusijos, per Chi- 
nijos žemę į Vladivostoką. Chi- 
nijos atstovas siūlo, kad Sovie
tų Sąjunga parduotų tą gelžke- 
lį Chinijai, bet visa bėda, kad 
Chinija neturi už ką atpirkti 
jį, todėl siūloma, kad atpirki
mas turėtų būti pratęstas iki 
1956 metų.

Veikiausiai iki to laiko nebus

reikalingas jo išpirkimas, Chi- 
nijoj bus jau darbininkų val
džia ir ji pilnai draugiškai su
sitars gelžkelio klausimu su So
vietų Sąjunga. • ,t .

Europos kapitalistinės vals
tybės yra skolingos Jungtinėms 
Valstijoms bilonus dolerių. Jos 
laike pereito karo ir vėliau pa
siskolino $11,565,093,885, bet 
su nuošimčiais turės atmokėti 
$22,188,484,870.10. Jos moka 
du kartus į metus nuošimčius 
ir atmoka dalį skolų. Birželio 
mėnesį Jungtinių Valstijų ban
kai aplaikys net $112,000,000, 
o su antru mokesčiu pasidarys 
$236,062,700. Jėigu jau tik šie 
nuošimčiai būtų atiduodama be-, 
darbiams, tai daugelio jų gyvy
bė būtų išgelbėta nuo bado 
mirties.

Lietuva yra skolinga $14,* 
581,940.00 ir moka didelius 
nuošimčius. Tuos pinigus suri
jo įvairūs valdininkai.

LIMA, Peru.— Šioj šalyj 
prasidėjo gana rimtas dar
bininkų judėjimas. Sustrei
kavo taksikiabų važinėtojai. 
Callao longšormanai išėjo į 
simpatijos streiką, kitos 
unijos taip pat pasireiškė, 
jog simpatizuoja vežikams. 
Callao bravorų darbininkų 
unija; dirbtuviųį darbininkų į 
ir kepėjų1 unijos paskelbė 
simpatijos streikus veži
kams. Vežėjai Callao mies
te ir gi sustreikavo. Callao 
yra portas ir tik septynios 
mylios nuo Lima.
Stoka Duonos, šaudymai
Delei kepėjų darbininkų 

streiko pasireiškė stoka 
duonos. Pereitame šešta
dienį, gegužės 9 dienos nak
tyj, įvyko susikirtimų su 
policija. Studentai irgi pa
skelbė simpatingą užuojau
tos streiką. Buvo naudo ja
ma policija ir kareiviai da
rymui “tvarkos” pereitoj 
nedėlioj, kuomet streikie
riai darė žygius prieš ske- 
būs. Gatvėse judėjimas tū- 1 
lą laiką buvo sudemorali- 
zuotas.

įvyks
15 d. 
daly-

New

Vilniaus krašte per potvy
nį žuvo 7 žmones

• Vilnius IV 29 Elta. Lig
šiolinėmis žiniomis Vilniaus 
krašte per potvynius žuvo 
7 žmonės. Vilniuj nuo pot
vynio nukentėjo per 10,000 
žmonių.
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BEGĖDIŠKI “SOCIALISTU” ŽYGIAI
ISPANIJOS • REVOUUCIJOJE

Riaušės su bažnyčių ir vienuolynų deginimais Ispanijoj pa,- 
rodo, kad ten dar nepasibaigė kova prieš monarchiją, už res
publiką. žymėtinas dalykas, kad pati respublikoniško dikta
toriaus Zamoros vyriausybė, kurioj dalyvauja “socialistai,” 
glosto šalininkus karaliaus valdžios sugrąžinimo.

Zamora su savo sėbrais, paėmę valdžią, užmiršo savo pasi
žadėjimus. O vienas iš žymiausių jų prižadų buvo atskirti 
bažnyčią nuo valstybės ir padalinti dvarininkų ir bažnyčių 
žemes tarp mažažemių ir bežemių. Tuo būdu liktų nusilpninta 
svambiausia monarchijos tvirtovė.

Bet Zamoros valdžia nieko panašaus nedarė, o dar ir atbula 
traukėsi, kaip pastebi net kapitalistinis New Yorko World- 
Tefegrąm, gegužės 12 d., rašydamas:

“Po pirmųjų Tevoliucijos dienų, naujoji valdžia, atrodo, ei
na atgal, o ne pirmyn.

“Jinai leido kontr-revoliuciniams monarchistams prisikraut 
ginklų ir varyti kitus tokius darbus.

“•Jinai atkreipė kulkasvaidžius prieš darbo unijas.
“Visa tai yra kelias Į daugiau revoliucijos.”
Prisieina storai pabrėžti, kad ir Ispanijos “Socialistų” Parti

ja yra . Zamoros kulkasvaidžių taikytoja prieš darbo minias. 
Jinai yra fašistinės reakcijos atspara prieš darbininkų ir var
gingųjų. valstiečių mases, kaip kad skaitome ir New Yorko 
Times’e (gegužės 12 d.):

“Socialistai kovoja agitatorius, norėdami pagelbėt valdžiai.”
“Jauhųjų socialistų milicija” darbavosi, kad nuslopint besi

skleidžiantį visuotiną streiką, “prieidama prie tiesioginių susi
kirtimų su jais,” tai yra su kairiaisiais darbininkais. “Socialis
tai” leido atsišaukimus, arba tiesiaus pasakius, paliepimus 
šaudyti streikierius, remdami kapitalistą diktatorių Zamorą, 
kuris paskelbė karo stovį.

Taip “sociąlistai” atsiliepė Į kovojančiųjų darbininkų sklei
džiamą generalį streiką, paskelbtą kovai prieš reakciją ir už 
darbo ž/nonių laimėjimus.

Bet tai tąsa tos pačios “socialistinės” istorijos, kurios pa
vyzdį matėme dar Pirmojoj Gegužės. Tą dieną Antrojo In
ternacionalo vadas Emilius Vandervelde valgė Barcelonoje 

‘ pietus su pulkininku Macia, galva kapitalistinės vyriausybės 
Kaiąlonijoj, Ispanijos dalyj. Kada Macia išgirdo, didelę dar
bininkų demonstraciją gatvėje, jis pertraukė pietus su “socia
listiniu” savo svečiu; davė-Amandą kareiviams šaudyti de
monstrantus, ir vėl sugrįžo ramiai baigti pietus. '

Kaip sumoksluose su imperialistais prieš Sovietų Sąjungą, 
taip žygiuose prieš visokį klasinį bei revoliucinį darbininkų ju
dėjimą “socialistai” visuomet pasirodo gončais, kapitalizmo, 
reakcijos ir fašizmo. {

Lietuva ir Sovietų
Sąjunga

Diena iš dienos lietuviškų 
fašistų, socialfašistų ir ki
tokių reakcinių elementų 
niekinama darbininkų res
publika, Sovietų Sąjunga, 
kai kada būna “gera” ir jų 
akyse. “Tėvyne”, “Naujie
nos,” “Sandara,” “Vienybė” 
-ir “Dirva” bjauriausias pa
mazgas lieja ant Sovietų 
Sąjungos.

Bet štaijSoyiętų 'Sąjunga, 
atnaujindama sutartį1 su 
Lietuva, vėl pakartoja,, kad 
Vilnius tūri priklausyti Lie
tuvai. Ir tie, ką visaip nie
kina tą darbininkišką res
publiką, jau bando pasidi
džiuoti jos galinga spėka— 
ka-d tokia milžiniška šalis 
pripažįsta Lietuvai Vilnių. 
“Sandara’' rašo:

Svarbiausia šios

rioms labdaringoms organiza
cijoms).

O kad tinkamiau galėtų

IŠ ‘VILNIES’ DALININKU SUVAŽIAVIMO

cionalo, bei taip simpatizuo
janti darbininkai neleis impe- 
rialistapis užsmaugti {darbinin
kų tėvynę—Sovietų Sąjungą. 
Jau laike pereito 1918-1921 
metų puolimo ant Sovietų Są- 

_  ~ ______  _____ jungos daugelyj vietų xdarbi- 
davojama strateginės gelžke-i nbikai atsisakė krauti ginklus 
lių linijos. Budavojaiha galin-, Pfięš SSSR.,, 0 kareiviai ir jū- 
gesnė karinė industrija, 
sais garais rengiamasi karau 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga karo neno
ri, bet ji yra priversta būti 
sargyboje, būti prisirengusi 
atremt imperialistų puolimus. 
Raudonoji armija ir Raudona
sis laivynas yra daug geriau 
išlavinta ir prirengta apgyni
mui savo tėvynės, kaip kad bu
vo pirmiau.

x. .. .__ ,.r._ ........ . Viso pasaulio darbininkai, karas atneš naujus pralaimėt
statyti Lenkijai, Rumunijai ir • po vadovyste Kominterno sek- jimus kapitalistiniam pasau-

Pasauliniai imperialistai, jau 
vien 1923-1929 metais vakari
niams Sovietų Sąjungos kaimy-

Lenkijoje ir Rumunijoje bu-

varyti savo fašistinę politi- pristatė sekamą skaičių 
ką, tai

Stengsis išlaikyti nuolat 
tarnaujantį organizacijai nors 
vieną asmenį..

Na, ir fašistiniai gaivalai 
mano, kad kuomet dabarti
niu bedarbės metu daug 

[darbininkų skursta, .tai jie 
[galės juose gauti įtaką, su- 
įteikiant vienam kitam šior
kią tokia - 'paramą;' - Galės !, S' . . . c. JU včimmiiiJtvuniis į viviiuo mvvuo
juos tamsinti kapitalistų laiko sekamą skaičių ginklų: 
naudai, galės juos sulaikyti vvt - - 
nuo organizavimosi kovai šautuvų 
prieš kapitalistinę sistemą.

ginklų:
Lengvų kulkosvaidžių ir auto

matiškų šautuvų 7,500
Šautuvų 450,000
Sunkių arkliais vežamų kulko

svaidžių . 10,000
Kulkosvaidžiams patronų 400,000,000
Kanuolių 1,800
Kanuolems šovinii| 1,400,000
Karinių orlaivių 2,800,

Karui prasidėjus Francijos, 
čekoslavijos, Belgijos ir Angli
jos imperialistai pasižada pri-
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jų talkininkėms į vienus metus i cijų-Komunistų Partijų, ir na- liui. 
’1 —’--’-i -: rjai Raudonijo Unijų Interna-
Lengvų kulkosvaidžių i 

j
Sunkių ’ kulkosvaidžh} 

J
Lengvų kanuolių 

t n • 4.* t i v i • Sunkių kanuoliųseks sumulkmtl didelį skąi- Kanuolems šovinių 
čių lietuvių darbininkų. | ^įnųių orlaivili 
Lietuviai, kaip ir kitų tautų i 
darbininkai, diena iš dienos i
vis labiau persitikrina, kad laivyną, kuris bus panaudotas 

sutarties tik kovojant, o ne maldau- 
ypatybė yra'tai, kad joj So- janį almužnos, galima ka-

- vieta1 °ficiališkai atsisakė pri- - pįtalistus priversti suteikti 
pažinti lenkams Vilnių. Jeigu ; darbinmkams geresnes'įy- 
vakarinė Europa mano, jog' 
Vilniaus klausimas baigtas, tai ' 
dabar ji dar sykį turės progos i 
pagalvoti ar iš tikro taip yra.!
Matote, kaip mūsų lietu

viški patriotai jaučiasi ga
lingi už Sovietų nugaros: 
net drįsta pasakyti, kad va-1 
karinė Europa (reiškia, im
pel ialistinės šalys) dar tu- kiekvienas^ lietuvis dar

bininkas, galintis angliškai 
(.skaityti, turėtų jį įsigyti.

Yra puikių straipsnių ir 
. Agnes Smed-

Bet vargiai jiems pasi-

įvenimo sąlygas, ir jie nepa
siduos fašistų mulkinimui

“The New Masses”
Anglų kalba išeina prole- 

■ tarinis dailės žurnalas “The 
Į New Masses”. Gegužes 
laidos numeris labai puikus,

:., o kareiviai ir jū- 
Vp. rininkai vietomis sukilo prieš 

savo komandantus.
Dabar taip vadinamoji “Ma

žoji Santarvė”, kurią sudaro 
Rumunija, Lenkija, Čekoslavi- 
ja ir Jugoslavija, laikė kon
ferenciją, kurioje darė planus 
puolimui ant Sovietų Sąjungos. 
Jos yra remiamos stambių im
perialistų valstybių ir pildo jų 
valią. Darbininkai ptivalo bu
dėti, bet nenusiminti. Naujas

D. M. Šolomskas.
31,000

1,306,000 
10,000 

5,000,000,000 
4,000 
1,200 

41,000,000 
1,000 
1,000

imperialistai 
karinį jūrinį

bombardavimui Sovietų Sąjun
gos kraštų, griovimui miestų, 
1 
kų . .
vyną, kuris bus panaudotas ka-. iną. 
ro reikalams. Kaip vienas k
francūzų žurnalas apskaitliuo-; stvbis^^ždtT^i 
t n l’ni o n V n wi n Ir irtai n 111 J

KAUNO DARBININKŲ NAMAS
Socialfašistai, n e t u f ė darni i kams ir geresniam jų kovos 

pasisekimo profsąjungose, jieš-Į vedimui tie “Kauno darbinin
ko kitų kelių, kad stiprint sa-;kų namai” nieko gero negal 
vo Įtaką darbininkų eilėse. I duot. Priešingai, jie tik žalą 
Tam tikslui jie kuria “Grandį- neštų. Socialfašistams ir rūpi 
nes” organizaciją, kurios pir- (tųi namų pastatymo pagelba 

_ _ _ mutinis tikslas, kaip “Social- ■ nukreipt darbininkų domę nuo
prieplaukų ir naikinimui fabri-; demokratas” rašo, imtis pa- šios dienos kovos prieš vis au-

ij. Jie ruošia ir prekybinį lai-i statyt “Kauno darbininkų na- gantj naudojimą Į kitą pusę ir 
.” Socialfašistai tikisi to kartu sustiprint savo pozicijas.

į namo statybai gaut lėšų iš vai-,Todėl visi klasiniai susipratę 
• ja, tai sekama prekybinių lai-i“L/^s iždo iš tų asmenų, j darbininkai privalo atmest so- 

kurie supras tų namų statymo cialfasistų sumanymą statyt 
reikalingumą. Būtent iš tų as- tuos namus, nei vienas klasi- 
menų, kurie supras, kiek nau- niai susipratęs darbininkas ne-

rėš pagalvoti Vilniaus klau
simu.

Sovietų Sąjunga buvo ir
yra draugas mažųjų skriau- pasakaičių. V / Z ' 
ūžiamųjų tautų, pavergtų i Įey, Shanghajaus laikraščio 
kolonijų ir tt-i Sovietų ; Qą- kėitesplondenį, ! ■ ,v«

1 f įįtąjSėąmgai! “įpį-ąšį 
Ji neturi jokių vipna revoliucionier

f

jųnga yra : 
Respublika. f 
imperialistiniųrtikslų. Ji ko
voja už darbo* žmoniųpa- 
liuosavimą’ iš po kapitalis
tinės priespaudos. Ji ko
voja už tautų ir tautelių 
paliuosavimą ’ imperialistų 
pavergtose kolonijose ir pu
siau kolonijose.

(Tąsa nuo 1-fno pusi.)
Ejna diskusijos. Kalba Vešys, Buknys (pastarajam 

vėLimama baubti už tai, kad jis kritikavo Pruseiką del 
jo prakalbos. Čia aiškiausiai pasirodo, kad opozicija, 
žinoma, toli gražu ne visa, pasiduodama bando nors pa- 
triukšmuoti), Šimonis, Andriejaitis, Burdulis, Stulgaitis, 
ir kt. dd. šėrininkai, kaip iš opozicijos, taip ir iš pozici- 

j jo&- Ima balsą Šarkiunas ir bara savo pasekėjus, kad 
nefeaubtų ir netriukšmautų, nes tuomi nieko nepadarys. 
Opozicijos mažuma. Kalba už taiką. Ima balsą Bimba 
ir įkalba Centro Biuro vardu, nurodydamas, ko Centro 
Biuras nori iš opozicijos ir kokiais pagrindais bus susi- 
taikyta. Jau tyku. Pasirodo, kad opozicija jau ne
triukšmauja, bet klauso Šarkiuno įsakymų. Kitos išei
tie# jiems, žinoma, ir nebuvo. Dar kalba Mažeikienė,, 
StaKoraitis, Mizara, kviesdami opozicijoj esančius drau- clarybės” draugiją, 
gu# taikytis, bet taikos pagrindas turi būti Partijos ir pagelba jie galėtų varyti sa- 

I Biuro linija. ..... Vo. fašistinę politiką.
Skaitoma rezoliucija, kuri priimama vienbalsiai. (Re- Girdij ta organizacija rū- 

zonucija bus paskelbta spaudoj). Entuziazmas. Eina-j ■ "
mą rinkti direktorius. Mažeika pasiūlo Kompartijos lie-,j 
tufių frakcijos vardu kandidatus į direktoriatą. Dar i 
visa eilė šalutinių draugų nominuota. Lietfrakcijos pa-.

i siūjyti kandidatai išrenkami bevęįk vienbalsiai, tik dviem 
balsam išeinant prieš.

Bęje, lankėsi nuo Negrams Teisių Gintį Lygos atsto- 
yaif drg. Williams. Jis kalbėjo apie Scottsboro aštuonis 
*jaiįįuolius negrus, laukiančius mirties, Kvietė gelbėti. 

. Suybziavimo vardu pasiųsta Alabama valstijos guberna- 
Mpi protesto rezoliucija. Ant vietos surinkta $50.60 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, kuris gina jau-

Ęriimama kitais klausimais rezoliucijos.
suojama kas reikia gerinti “Vilnyj.”

vietos aukoja (opozicijos žmonės, reikia pasakyti, gal su 
/Jafei.mažom išimtim neprisidėjo prie to). Su pasveiki
nimais ir delegatų sumestomis aukomis susidaro arti

yąizdžiai,
• apie 

vieną revoliucionierę chi- 
hiętę. Puikiai nupiešia 
CHinijos darbininku kovą.

Esther Lowell straipšhis 
apie Californijos “teisingu
mą”, apie -įkalintus Mooney, 
Billings ir McNainard. '

Scott Nearing straipsnis* 
apie Vokietijos reparacijų 
problemą.

Taipgi ištisai perspaus
dinta profesoriaus Leslie A. 
White’es prakalbą, kurią jis 
pasakė Clevelande Ameri
kos mokslininkų draugijos 
(American Ass’n. for the 
Advancement of Science) 
suvažiavime temoje “Antro
pologinis Apkainavimas Ru
sijos Revoliucijos.” Tasai 
žynius mokslininkas savo 
kaįboje nurodė, kokią dide-

Fašistu “Labdarybės” 
Draugija

’ Brooklyno fašistų “Vie
nybė” gegužės 12 d. laidoj 
paskelbė naujos “labdary
bės” draugijos .planą, po 
kuriuo pasirašo “Lietuvių 
Labdarybės Draugijos Di
džiojo New Yorko Komite
tas.”

Kadangi fašistai neturi j lę reikšmę turi Rusijos pro-
lietuvių masėse įtakos, tai 
sumanė suorganizuoti “lab- 

„ kurios

Vo. fašistinę politiką.

zoliucija bus paskelbta spaudoj). Entuziazmas. Eina-jpįnsįs “pagelbėti” lietuvių 
! kilmės pavargėliams.Esą,, 
stengsis ir lietuviams be
darbiams ’suteikti šiokią to- 
Ipą pašalpą-, f i , -■(, 5 -r z 
L Na, o kas liečia pinigus, 
tai fašistai''svajoja jif g?au- 
ti iš turčių, kapitalistų, nu
rodant jiems, kad ta labda- , 
rybės organizacija, kaip ir 
kitos panašios buržuazinės 
Organizacijos, daug gali ka- 

Ętiimama kitais klausimais rezoliucijos. Dar disku- pitalistams pasitarnauti 
su(Hama kas reikia gerinti “Vilnyj.” Eina klausimas ūiulkinime darbininku aįį W.” finansinės padėties pagerinimą. Draugai ant idant jie nesiorganizuotų 1

letarinė revoliucija. Jo pir
mas sakinys skamba: “Ru
sijos revoliucija yra reikš
mingiausias įvykis moder
ninė j istorijoj.” Ir toliaus 
jis nurodo, kodėl taip yra, 
ir nurodo, kad kapitalizmui 
artinasi galas, Kapitalisti
niai laikraščiai ištisai neat

Ivų skaičių gali imperialistai 
I panaudoti karo tikslams, karui 
prasidėjus: v ....

Laivai nuo 6,000 iki 30,000 c’os atnešt buržuazijai tie ■ privalo dėtis prie socialfašis- 
tonų Įtalpos ir virš 15 mylių 
greitumo.
Anglija turi 

tonų jtalpos
Amerika turi

toną Įtalpos 
Francija turi

tonų Įtalpos, 
Italija turi 

Į 1 tonų Įtalpos 
Japonija- turi

Laivai, turinti daugiau kaip 
po 30,000 tonų 'įtĄlpols ir >dd- 
ranti daugiau kai# po ;Ž0- my
lių ‘ '

; • : į Į i ! I j '!
Angliją i kurt ’

Ąmęrųca turi 
. Įtartą* Įtalpos 
’Francija turi

I tonų Įtalpos 
Italija turi 

tonų Įtalpos

Laivai gali
karo reikalams, turinti mažįau 
kaip po 6,000 t^nų įtalpos ir

mylių į valandą:
Anglija turi

tonų Įtalpos 
Amerika turi

tonų Įtalpos 
Francija turi

tonų Įtalpos 
Japonija turi

tonų Įtalpos 
Italija turi

tonų įtalpos

Tai tik prekybiniai laivai, 
kurie bus galimi panaudoti 
karo reikalams, Ir* tai dar ne 1 
viskas, Anglija, Francija ir Ita
lija budavojasi didelius ir grei
tus laivus, kurie bus galima 
apginkluoti 6 colinėmis kanuo- 
lėmis. Amerikos admirolas 
Gruder tvirtina, kad Anglijos 
prekybinis laivynas jau dabar 
prirengtas ant 30 nuošimčių 
panaudoti karo reikalams.

Francija senai Įrodinėja, 
kad Italijos prekybiniai laivai, 
plauki o j anti tarpe Italijos j • •>* A . • 1 Z • 1

208

57

.21

1 20

' 17

laivus

laivus

laivus

laivus

laivus

8 laivus 

laivą 

laivus 

laivus

1

2

2

namai. į tų kuriamos organizacijos
Kai kas gal paklaus: kodėl j “Grandies,” neprivalo duot nei 

buržuazijai, .o ne darbiniu-j vieno cento tų namų statybai, 
kams? Aišku, kodėl. Tokių Revoliucinės profsąjungos ne-2,700,000

625,000 namų priešakyj fašistai pasi- privalo nieko bendro turėt su 
ozimnn rūpins turėt socialfašistus ir

298,000 | dėrantus; Jei pasisektų tokių 
173 000 I nahių priešakyj, atsistot revo

liuciniams darbininkams, tuoj 
fašistai, be abejonės, atimtų iš 
jų tuos namus, o juos pačius 
ipaispęlintų Į kalėjimą. Social- 
fhšisįai jgi tarnauja buržuazi
jai, -todėl, ir socialfašistii pri
žiūrimi į nąjųai galės eit vien 
buržuazijos naudai.

Jau ir .patys socialfašistų 
planai rodo, ko jie tikisi su tų 
namų pagelba pasiekt. “So
cialdemokratas” nurodo, kad 
tuos namuos turėtų sau rast 
vieta klasinės darbininkų or-

1____ ,
darbininkų organizacijos da-^r°5ūi 
bar yra Lietuvoj? Pirmučiau-; N? ----

115,000 šia Lietuvos Komunistu Partijai duot kruvinai uždirbtus darbi-

itų namų statymu. Socialfa
šistai vien apgaudinėja darbi
ninkus su namų statymu.

Kauno darbininkai savo 
profsąjungų asmenyj jau turė
jo savo namus. Bet buržuazi
nė vyriausybė atėmė tuos na
mus. Atėmė, nes tos profsą
jungos nepataikavo buržuazi
jos diktatūrai ir rūpinosi dar- 

|bininkų kova. Ir šiandien, jei 
| darbiniYikai Lietuvos sąlygose 
| pastatytų sau namus, ir tų na- 
I mų priešakyj stovėtų revoliu- 
icinės profsąjungos, tai fašistų 
valdžia arba areštuotų tuos, 
kas priešakyj tų namų stovės, 

uGiuimmvu v 'kad atiduoti tuos namus so- 
Kokios klasinės cialfašistams, arba stačiai už- 

i, kaip seniau užgrobė, 
bar yra Lietuvoj? Pirmučiau-1 Ne statyt naujus namus, ne

rūpins turėt socialfašistus ir 
gal jiems į talką duos dar fe-
JI k_______ 1  ~ i

266,000

60,000 
. i

78,000

65,000

būti panaudoti

1 I-a’ • Yi • 1 on I ganizacijos.daranti daugiau kaip po 20 I \ . v.

50

4

9

2

laivus

laivus

laivus

laivus

2 laivus

ir Lietuvos komunistinio jau- įninku centus socialfašistams, 
nimo sąjungą. Bet nei viena, i bet reikalaut, kad fašistų val- 
nei kita, kaip nelegalės, ten|džia sugrąžintų profsąjun- 
vietos1 negalės gaut. Jei jos irioms seniau užgrobtus namus, 
legalės būtų, tai jų vis vien i Profsąjungos, privalo reika- 
socialfašistai neleistų, jei so-Jaub kad kartu su namais už- 
cialfašistai tuose namuose šei-. grobtais iš jų apie 10 metų, at- 
mininkautų.. Antra, mes turim j sM būtų grąžintas ir visas 
klasines profsąjungas, būtent; įvairiais laikais konfiskuotas 

'tas, kuriu priešakyj stovi re-'profsąjungų turtas. Plačiosios 
voliuciniai darbininkai. Jas’Ki darbininkų masės privalo 
socialfašistai įsileistų tik tuo-p’emt tą profsąjungų kovą ir 
met, jei jos sutiktų pasikeist Į į dalyvaut joje, 
socialfašistines profsąjungas, i (“Balsas”)
būtent, kad jos pasiduotų so-| 
cialfašistų vadovavimui. Bet; 
tuomet darbininkams iš tokių! 
profsąjungų jokios naudos ne-į 
beliktų. Tai kokios belieka; 
dar “klasinės darbininkų” or-1 
ganizacijos, kurios galėtų sau i
vietos rast tuose socialfašistų i visame mieste “Tag Day” be- 

Tr‘pie«£ ^kaš | valdomuose natriuose? Galely darbių reikalams, žinote, kad
- ..rast ten vietos ne klasinės, o Mieli, valstijos bedarbiai m ar-

12,000

18,000

10,500 

.6,900

kitas, kaip užmaskuoti karo

(“Balsas”)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas visiems 

Dai-bininkams

Gegužės 15, 16 ir 17 dd. bus

■ ld. 1 dėčiai įbUbai ncai- p j vien socialfašistinės, fašistinės suos į Lansingą geg. 25, 26 ir
spausdino J6 tos prakalboj s^^mu;U gu_| ir panašios organizacijos. Tuo- 27 d. Tam tikslui bus “Tag
.Mnti Ji jienjS P^ląbai patiri-i daugiau ir didesniu i jaus’tenai .įsispraustų--Lietuvos Day.” Visų lietuvių darb. or
ka. .“The .New MasšėŠ” ją fabriku amunicijai gaminti|socialdemokratų partija su sa- ganizacijos tuii prisidėti piie 
ištisai atspatlšcliho. : ir'it" vo “žiežirba, kad stipriau lai-1 to darbo. Susirinkimas bus

Apart. svąrbių.; straipsnių 
dar yra ir įdomių piešinių; 
karikaturu. ■ ;

Potvyniai Vilniaus krašte 
Vilnius IV 29 Elta. Radio 

žiniomis, Druja, Dysnos ap- 
skrityj, vis daf p'o vandeniu, 

darbininkiškas organizaci- 450 namų užlieta. Visas 
jas ir nekovotų prieš kapi-' susisiekimas su miesteliu 
talistus už tinkamesnį gy- nutrauktas. Elektros stotis 
venimą, prieš "skurdą, prieš I apsemta. Trūksta maisto. 
į)adą. Girdi,' ta t fašistų Vanduo yrą 14 metru augs-’ 

v a c* w a a viu k / C4> JLX AVJL OCtUlY"" 'Į •• r ' t l, M *21 * f - . * a. L-

wripi, dalininkus vykinti čia priimtus nutarimus; plėsti

Baigiant suvažiavimą taria žodį vietinis Kompartijos 
tiiitfcrikto organizatorius Gebart, Bimba ir Mizara, šauk-

refpliucinį darbininkų judėjimą ir spaudą, ypačiai “Vii 
Bjlį remti ją finansiniai.

’ Rinks aukas Įvairiais 
dais, kiekvienoj progoj, sukel-

čiau normalaus lygio ir vis 
bū- ky’a- ■" ■' - r

Lenkų darbp ministeris
apie 8 v. v. suvažiavimas baigiama entuzias- ;;ti reikalingą fondą. (Ypatin- nuo potvynio s nukentėju-

1 ’> . • 'gai tarpe Amerikonų turtuo- sicms paskyrė j50,000 zlotų.-:
Mių, kurie kasmet aukoja Įvai- pašalpos. * ginklai į Lenkiją

į:ai visiem dainuojant “Internacionalą." »
* Reporteris.

4 r * '

kyt savo rankose kitas į tuos j penktadienį, gegužės 15 d., 
namus Įleistas organizacijas. 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Įsispraustų soči ai f aši st i nė svetainėje, 4637 Vernor High- 
sporto organizacija “Viltis”; . .....................................“
gal dar 
spaudos darbininkų profsąjun
gą, kur šeimininkauja fašistai kare, bus didelis parengimas 
ir sopialfaši^tai. žinoma, vi- Finų svetainėje, 14ta ’ir Mc- 
liotų tenai ir svyruojančias Graw Avė. bedarbių maršavi- 
profsąjūngas. “Dėkitės prie rno reikalams. Bus sulošta an-

gausit glų kalboje veikalas Upton 
za paverstas Į karinio laivyno j butų”—sakytų joms socialfa- Sinclair iš darbininkų gyveni- 
i i L- __..4__ y-_4._. įsispraustų “Soči- md. Kam laikas leidžia būkit

' gi'etimain! kambaryj ir federan-į Gegužės 15 d. bus didelis 
'tų “Darbininko” redakcija. Bū- susirinkimas visų darbininkiš- 
tė^t sutilptų tenai revoliucinei kų organizacijų Draugijų sve- 

! darbininkų klasės kovąi prie- tainėje. 
jšingos, -organizacijos ir įstai- ras. Z 
gos, Įsispraustų visokį buržu
azijos Įrankiai darbininkams 

j mulkinti. Val. vakare.
! Vadinas, Kauno darbiniu-1 J. K. Alvinas.

Karo laivynai dabartiniu lai
ku ’.yra 'ne tiktai nęsilpnesni, 
kaip pirm pereitojo karo, bet 
daug galingesni. . Sausžemip 
armija apginkluota naujos; ma
dos ginklais. Oriniai laivynai 
dideli. Kanuolės daug galin
gesnės, Įtaisyta gazai ir kito
kie kariniai pabūklai. ; I

Rumunijos portas Konstan-i socialdemokratijos—ir r-- --------4 i i--- i-.’------------- Ii-,-i...•>> __i...4...
bazę,,, kur galės rasti vietą Jšistai.
Anglijos ir kitų imperialistų j aldemokrato” redakcija, o gal ten. 
laivynai ir iš ten daryti ata
kas ant SSSR. Lenkija, pasi- 
budavojo ant Baltiko j tiros 
kranto naują karinę prieplau
ką—GcĮynią. Ji Įrengta pagal 
paskutinės technikos miadą. Ji 
bus tas kelias, per kurį plauks 
iš Frakcijos, Anglijos ir kitur

way. Būkite visi ir prisidėkit 
Įsileistų geltonąją prie to darbo.

Gegužės 15 d., 7:30 vai. va-

Rengia A.K.P.L. Biu- 
Bus išduotas platus ra

portas iš “Vilnies” šėrininkų 
susivažiavimo. Būkit visi 7 :30
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Puslapis Trečias

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

Kuriasi Komunistų Kuopa
Iš Steubenville, Ohio, prane

ša vienas darbininkas, kad jam 
pavyko susitarti su čia girnų-! 
siais darbininkais ir taipgi 
keletu negrų darbininkų kovoti 
prieš išnaudotojus. Jie nutarė 
tverti Komunistų Partijos kuo
pą. Pranešė apie tai Partijos 
augėlesnėms įstaigoms. Užsi
sakė “Daily Workerj” platinti 
tarpe darbininkų ir šiaip lite
ratūros. Linkime gerų pasek
mių naujai kovotojų grupei.

< štai geras pavyzdys darbavimo
si mūsų draugo.

Savikritika
New Britain draugai turėjo 

susirinkimą 5 d. gegužės, kur į 
buvo ir Partijos simpatikų. ] 
Apkalbėta ir kritikuota tas, 
kad lietuvių organizacijos nega
nėtinai rengėsi prie Pirmosios 
Gegužės, 
kimas.

Mums 
to turėti 
jos simpatikais ir apkalbėti mū
sų Partijos kampanijas. Kriti- Į 
kuoti tas, kas netaip nuveikta, 
arba nepravesta Partijos linija. 
Aiškinti darbininkams, kodėl 
yra reikalinga tvirta Partijos 
disciplina ir vadovybė, kodėl 
darbininkai privalo priklausy
ti savo Partijoje.

Tai geras pasireiš-

liuosi vakarai, reikia pašvęsti 
visas gyvenimas 
darbininkų klasės 
mo darbui. Mes, 
daug praleidžiame

revoliucijai, 
pasiliuosavi- 
draugai, dar 
laiko

labai naudingam 
galima sunaudoti.

pirm atsidursiant už Į rodosi, yra daug, bet darbuo-’L.D. 90 kp. rengia pikniką 31 
Atminkite, d. gegužės. Tai vis būtini dar- 

kuriuos turime tinkamai

kuri 
būtų

veltui’, 
darbui

i L.D.L.D. 1 ir 10 kuopos tas re- 
i zoliucijas vėlesniuose susirin- 
; kiniuose atšaukė ir skloką pas- 
! merkė. Skloka visai susmuko. 

Bet tas nereiškia, kad prieš 
I juos kova turi būti sustabdyta, 
j , Tie gaivalai kuomažiau turi pa- 

— .sisekimo, tuo Butkai, Kuodžiai,
ninkai eis ne su Partija, bet su' Kreivėnai, Jakuboniai ir jų 
oportunistais Pruseikomis ir ; saujelė pasekėjų aršesni darosi. 
Strazdais, jie ir pasimojo kirsti I . opoUwiistai juos visaip pa- 

T. _.-• j teisindami kova silpnina.I smugą Partijai. Jie pradėjo! _ ' v .
; rėkti, kokia teisę turi lietuviai Mūsų kova uz Komunistų 
komunistai vadovauti lietuvių. T’artijoj; linijos pravedimą, bol- 
darbininkų organizacijoms ir še\ iza\ inri yJaigų ir oi’ganiza- 
bendrovių laikraščiams] Jie ma- C’-)U tm*i būti j: 
nė išplėšti iš po Partijos vado- s opcUunizmui ii 
vybės tuos laikraščius ir orga-. 
nizacijas ir nuvesti į darbiniu-! 
ku neprietelių liogerį. Bet ap-.

m* ««
įlinkuose, kurie priklauso Parti-j Dar pas daugelį draugų 
joje, bet didelį mūsų ramstį su-,yra senų; social-ciemokratinių 
daro ir tie darbininką,i ir dar- ■ liekanų. Kada mes, būdavo, 
bininkės, kurie yra .širdingi re-! pasimokame 20 arba 25 centus 

ateiname bent 
sius i kuo- 
užs’rišame 

gauname 
ir dar knygų, ii‘|£o, kiek galint visi 

s revoliucionieriais. Da- į darbininkų judėjimo 
' kas kita, Partija yra. 

Jie veikimo Partija. O ji tokia ga-i 
Vii-, ]j būti tiktai tada, kada jos na-

dinta, mūsų 
d rūtin tos. '

organiza- 
ištrinta, kova 

• ištižimui padi- 
ės turi būti su-

vis

reikia kartas nuo kar- 
susirinkimai su Parti-1

Kanados Draugu Veikimas
Kanadoje yra nemažai lietu

vių darbininkų. Mes ten turi
me kelias A.L.D.L.D. ir L.D.S. 
A. kuopas. A.L.D.L.D. kuopos 
auga naujaisiais nariais grei
čiau, kaip pas mus, Jungtinė
se Valstijose. Visos kuopos 
gauna naujų narių. Pas drau
gus yra tvirtesnis nusistatymas 
už kovingumą ir Komunistų 
Partiją. Tiesa, ir ten randasi 
.vienas kitas sklokos suklaidin
tas darbininkas, bet jie didelė
je mažumoje. Komunistų Par
tijos šalininkai pertikrins tuos 
darbininkus, kuriems yra neaiš
ki dabartinė kova Jungtinėse 
Valstijose prieš oportunizmą. 
O kurie nenorės dirbt su Kom. 
Partija, tie anksčiau ar vėliau 
nukeliaus į darbininkų priešų 
liogerį.

“Vilnis” Laimėta Komunistų 
Vadovybėje

Oportunistai ir sklokininkai 
po pralaimėjimo “Laisvės” su
važiavime visu urmu buvo pra
dėję rengtis pasigrobti “‘Vilnį”, 
frie pradėjo organizuotis ir re
zoliucijas siuntinėti, skleisti 
bjaurius melus ir visaip niekin
ti Komunistų Partiją ir jos li
niją vykinančius draugus. Jie 
rengėsi visu urmu užgrobti “Vil
nį”, kuri yra tąsa mūsų seno 
organo “Kovos”, bet jie nusvi
lo nagus. A.L.D.L.D., L.D.S.A.

' T.D.A. ir kitos mūsų organiza
cijos, jų kuopos ir masiniai su
sirinkimai, apskryčių ir rajonų 
valdybos ir konferencijos viena 
po kitai pasisakė, kad “Vilnis” 
turi pasilikti po Komunistų Par
tijos vadavybe. Oportunistai 
gavo suprasti, kad jeigu jie lai-i 
ftiės “Vilnį”, tai vistik ji turėsi 
mirti. Brooklyne kaip kurie iš 
jų tą viešai pripažino. Revo
liuciniai darbininkai, po vado
vyste Komunistų Partijos, “Vii-i 
nį” išgelbėjo darbininkų klasei, i 
kaipo kovos organą.

z Kova Prieš Oportunizmą 
' Nebaigta

I

Oportunistų pralaimėjimas 
lYVilnyje,” be abejo, pakerta jų 
jdukimą kovoti prieš Komunis
tų Partiją. Lietuvių darbinin
kų tarpe buvo begalo apleistas 
Komunistų Partijos linijos pra-j 
vedimas. Tas oportunistams ir 
kitiems gaivalams iš sklokos, 
kaip ve Butkui ir Ko.., davė pa
drąsinimą. Jie buvo pradėję 
manyti, kad jie lengvai apsi- 
dirbs su Komunistų Partijos

ininkais, kad lietuviai darbi-į

mėjai Komunistų Partijos. Sklo-i duoklių Į menesi, 
ka iš lauko pusės ir oportunis- \ k irtą į du, tris mene 
tai su Prūseika (kuris buvo j)0S * susirinkimą,

’Partijoje) iš vidaus pralaimė-' raudoną kakleraikštį
1 jo. Strazdas, Prūseika dasiku-! veltui “Kovą 
l kavo iki to, kad Partija juos i jautėme 
i buvo priversta išmesti iš revo- bar yra 
bucinių darbininkų eilių, 
pralaimėjo “Laisvėje” ir 
nyje”. Jie gavo didelę atramą Iriai veikia, darbuojasi ir funk-

• nuo mūsų organizacijų. But
kaus sklokos iškeltas obalsis,

i reikalauti naujo “Laisvės” šė- 
į rininkų suvažiavimo, visiškai 
I susmuko. Kada “Laisvė” ir C.
B. gavo arti 200 užgyrimo re
zoliucijų, tai “Laisvės” direk- 
toriatas gavo tik 3 rezoliucijas 
nuo organizacijų (A.L.D.L.D. 1 
kp. 10 ir dar viena) ir 4 laiš
kus nuo privačių asmenų.

pos susirinkimą,

Reikia Lavintis
Leninas mokino, kad 

ninkams niekados nėra 
lavintis klasinio žinojimo, 
mokino, 1 
ir pasišventimo, 
sitikėjo proletariatui, kaipo jė
gai, kuri sudarys tvirtą ir ne
nugalimą savo Partiją ir, galų 
gale, laimes. Jis mokino, kad 
kuodaugiausiai proletarų įtrau
kti į jų kovos vadovybę:

“keikia ypač rūpintis,—rašo 
Leninas- -kad juo daugiau dar
bininku. liktų pilnai susipvatu-\ 
siais ir profesiniais revoliucio-\ 
niūriais ir įeitų į komitetų. Į 
komitetą reikia stengtis įvest 
darbininkų revoliucionierių, tu
rinčių daugiausia i

darbi- 
vėlu 
Jis 

ksųl reikia tiktai noro 
Jis visad pa-

žymiausi 
vadai iš 

pačių darbininkų. “T. VI, pusi. 
43.

Gi darbininkai negali būti są
moningi savo judėjimo vadai, 
jeigu jie nesilavins, nesistengs 
sekti gyvenimą ir imti iš jo pa
mokas. Tik sujungiant revo- 

revoliucijai ne vien tiktai liuo- bucinę teoriją ir praktiką gali- 
sus savo vakarus, bet visą savo ma 
gyvenimą, reikia sudaryt orga
nizaciją, ant tiek tvirtą ir lank
sčią,, kurioj būtų galima griež- i 
tai paskirstyti tarpe narių įvai-1 
rius darbus. “T. IV, pusi. 15.

Reiškia, negana pašvęsti net I

cionuoja nuolatos.
Leninas mokino: “Reikia pa

ruošti žmones pašvenčiančius

Prūseika, 
Komunistų Partijos sienų, eilė-i tojų 
jo f 
pulti draugą Z. Angarietį ir | 
juoktis iš jo raštų. C 
tas oportunistu ir pasilieka. Jis 
net iki to dasikalbėjo, kad pa-'jaunuolių 
reiškė, būk pirmiau visi tik I žiavimas; 
juokus darė iš angarietinės tak-1 pastangų, kad 
tikos. Trumparegis, net ir ta- ten dalyvautų ir susipažintų 
da nemato, kad darbininkai pri- su Jaunųjų 
taria d. Angariečio taktikai, kiais. Tau: 
kada oportunistus visur pliekia, yra suteikti paramos tiem jau- 
Jeigvi darbininkai pirmiau nesi-; nuoliam. Priimkime juos nors 
judino plačiu frontu kovon! po vieną ant nakvynės, ir tai 
prieš oportunistus, prie ko vi- atliksime gerą darbą. A.L.D. 
sad ragino d. Z. Angarietis, tai|L.D. 4-to Apskričio pusmetinė 
dar tas nereiškia, kad darbiniu-| konferencija įvyks 4 d. liepos1

Youngstowne. Dabar jau yra 
laikas prisirengimui. A.L.D.

permažai.
savo raštų pradėjo bjauriai; draugai, kad kur didesnis bū- 

j J1’I rys darbuotojų, tai ir pasek- Plikti.
Oportums-1 mės geresnės. Gegužės 30 ir!

H 31 dd. Youngstowne Įvyksta 
Darbininkų Suva- 

mes turėtume dėti
I ir mūsų vaikai

kad darbiniu 
kai nesutiko su siūlytą d. A 
taktika.

YOUNGSTOWN, OHIO 
- - - - - r 

Draugijų Žinutes
Lietuviu Darbininkų Susivie- 

> 9-ta kuopa žygiuoja 
uyšzų ir ge- ' pirmyn neblogai. Kiekvieną 

riaušių “vardų" darbininkų1susirinkirną gauname naujų 
Komitete privalo Indi del narių. Susirinkimai būna pir

mą nedėldienį kožn.o mėnesio. 
Visi nariai lanko susirinkimus. 
Kuopa yra nutarus rengti pik
niką 14 d. birželio, 
susirinkime 
$5.00 del 
reikalų.

būti sėkmingu kovotoju.

Prūseika Juokiasi iš 
Angariečio

Oportunistų vadas Leonas

Draugijų Narys.

i nijimo

Pereitam 
nutarėm paaukoti 
organo “Tiesos”

A.P.L.A. 24-ta kuopa perei
tam susirinkime nutarė su
rengti pikniką ir paaukoti iš 
iždo $5.00 Priešfašistiniam Su
sivienijimui; taipgi parinkta 
aukų ant blankų. Išrinkome 
drg. Kolendienę delegate į A. 
P.L.A. 23-čia Seimą.

A.L.D.L.D.* 90 kp. šįmet bis- 
kį persilpnai veikia. Darbo.

Darbininkų sie- 
i mūsų pareiga

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

g
I

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA į

Avenue NEW YORK CITY I325

i
E. 14th STREET, Near 1st

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos, 

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais _ lietuvių ir anglų kalbose.

lies padedam 
Ūžsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryt® 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
tr planą automobilio; mokinant dienomis ______ ___  ., _ ,
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIC1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą uvarantuojame už mažą užmokestĮ. 
kiekvienam prie pirkimo karo. ............
iki 9-tai valandai vakaro.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
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Jūsii Akys Uždirbs J?® Pragyvenimą
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Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišku Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin- 
kainus akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y. j

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ

ŠIOJE VIETOJE 5
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PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

Ne Naikink
Savo Gerkle

V c

Šiurkščiais
Erzinimais

"Vietoj to
pasiimk LUCKY

Dabar! Malonėkite! - Uždekite savo

------------- 4
ior=3O.co

© 1031, 
The A. T. Co., 

Mfrs.

pirštų ant gerkles ant vadinamojo “Ado

mo Obuolio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu 

jūs palytėjote larynxą? t Tai jūsų garsine 

dėžele - kurioje jūsų garsinės gyslos. Jūsų 

balsas yra vienas iš brangiausių nuosavy
bių - Saugokit jį - Apginkit jį. Ne naikink 

savo gerklę šiurkščiais erzinimais - vietoj 
to, pasiimk LUCKY cigaretų — Atsimink, 

kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 

cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamų 

“SPRAGINIMO” procesų švarūs nuo tam 

tikrų erzinančių ypatybių, kurios randasi 

žaliame tabake. Šie visi pašalinti iš tabako

Šiurkštumai parduodami chemikalų ga

mintojams. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Apsaugoji savo brangų balsų.

“It s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsy Gerklės Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

iii
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AT
A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y



Puslapis Ketvirtas

Guy. de Maupassant

BEDARBIS
Vertė Juozas Gaigalas

doku-

val

(Tąsa)
* —Jieškojau darbo.

Vyresnysis atsigrįžę prie savo policinin
ko ir pasakė žiauriu tonu, kuriams toks 
melas senai jau buvo žinomas.

—Jie visi taip kalba, tie valkatos... Aš 
žinau to priežastį.

Atsigrįžęs į darbininką:
—Tamsta turi dokumentus?
—Taip, turiu.
—Prašau juos parodyti.
Randel išėmė iš kišeniaus. visus

mentus, kurie buvo menkučiai, sutrinti, su
plėšyti į gabalėlius, ir padavė policininkui.

Policininkas dokumentus -peržiūrėjo, ir 
pažvelgęs į darbininką niekinančiu žvilgs- 

; niu, grąžino. Jis matė, kad darbininkas 
buvo už jį gerokai gudresnis.

Po kelių minučių, pamąstęs, vėl užklau-
* sė:

—■Tamsta turi nors kiek pinigų?
: —Ne.

—Nei kiek?
—Nei kiek.
—Nei vieno su?
—Taip, nei vieno su.
—Iš ko tamsta gyveni?
—Iš to, ką gaunu iš žmonių.
:—Reiškia, tamsta elgetauji?
Randel pagaliau atsakė:
—Taip, aš tai turiu teisę daryti.
Policininkas atkirto:
—Aš tamstą areštuoju, už tai, kad

katauji ir elgetauji. Prašau eiti kartu su 
mumis.

Darbininkas atsistojo.
—Jei tas jums sudarys malonumą,—at

sakė jis, ir įėjęs į jų tarpą, pridūrė:
—Pridengkit mane.* Aš tada turėsiu prie

dangą nuo lietaus ir vėjo.
Ir jie pradėjo eiti kaimo link, kurio tro

besių Čerpiniai stogai buvo apnešti nukri-
- tusių medžių lapais. Jis buvo ketvirčio ki
lometro atstume.

Buvo pietų laikas, kada jie įėjo į kaimą. 
Aikštėje buvo prisirinkę daug žmonių. Vi
si atkreipė žvilgsnį į prasikaltėlį, paskui 

. kurį bėgo gerokas būrys vaikų. Vyrai ir 
moterys žiūrėjo į tą, kuris ėjo tarp dviejų 

: policininkų, perveriančiais ir laukiniais 
■ žvilgsniais, tarsi norėdami jį užsvaidyti 

akmenimis, nuplėšti nuo jo odą arba su- 
. mindžioti kojomis. Vienas kitam sakė, 

būk čia esąs koks vagis ar žmogžudys.
; Mėsininkas pasakė: “Tai pabėgėlis.” Ta- 
4 bako pardavėjas šaukė, būk čia esąs val-
* kata, kuris rytą už tabaką įspraudęs jam 

netikrą pinigą. Geležies pardavėjas tvir
tino, kad čia tikrai esąs našles Malė užmu-

- sėjas, kurio policija jau pusė metų, kaip
* jieškanti.
? * Kada jie nuėjo į policiją, Randel pamatė
* tą patį merą, sėdintį už stalo, ir sale jo in
struktorių.

—Aha!—subliovė policijos viršininkas.
* —Tamsta vėl. čia, mielasai. Aą tamstai sa-

WATERBURY, CONN.

kiau, kad reikės pakliūti į tupyklą. Kuo 
jis prasikalto, policininke?

Vyresnysis policininkas atsakė:
—Tai benamis valkata, ponąs merai, ne

turįs jokio užsiėmimo ir pinigų, kaip jis 
pats tvirtina. Sulaikytas elgetaujant ir 
valkataujant. Dokumentai visi pas jį yra 
tvarkoje.

—Parodyk man savo dokumentus,—pa
reikalavo meras. Jis juos atydžiai peržiū
rėjo ir po to įsakė: “padarykit kratą.” 
Randelį apžiūrėję, nieko pas jį nerado.

Merui matyti tas nepatiko. Jis atsigrį
žęs į bedarbį tarė:

—Ką tamsta darei šį rytą prie kelio?
—Aš jieškojau darbo.
—Darbo... Prie didžiojo kelio?
—Kaip tai; juk aš negaliu rasti darbo, 

vaikščiodamas po mišką.
Jie viens į kitą žiūrėjo, lyg du skirtingi 

plėšrieji žvėrys. Policijos viršininkas ta
rė :

—Aš tamstą paleisiu, jeigu tamsta priža
di daugiau to nedaryti.

Darbininkas atsakė:
—Aš norėč, kad jūs mane nepaleistumėt. 

Aš jau pakankamai prisivaikiojau.
Meras žiauriai atkirto:
—Prašau nutilti
Po to įsakė policininkams:
—Išveskit šį žmogų porą šimtų metrų 

' už miesto ir įsakykit tęsti savo kelionę.
Bedarbis tęsė:
—Įsakykit, kad mane čia pavalgidintų.
Mera sumišęs atkirto:
—Kaip tik to ir reikėjo, kad mes tamstą 

i valgidintume. Cha-cha-cha! Koks pro tin- 
i gas.

Bet Randel vėl tęsė ramiai:
—Jei jūs duosite man mirti badu, tai aš 

būsiu priverstas kitaip elgtis. Tas jums 
patiems pakenks, jūs storasprandžiai.

Meras atsistojo ir grieštai įsakė:
—Veskite jį iš čia greičiau, nes aš ne- 

| teksiu kantrybės.
Tada abu policininkai paėmė bedarbį už 

i rankų ir išvedė laukan. Jis nesipriešinda- 
I mas ėjo per kaimą. Ir kada policininkai 
jį nuvedė už kaimo apie porą šimtų metrų, 
vyresnysis jų įsakė:

—Na, eikite ir kad aš tamstos daugiau 
nematyč šiame kaime.

Randel nuėjo keliu, nieko, nesakydamas 
ir nežinodamas kur einąs. Apie ketvirtį 
valandos jis ėjo išsiblaškęs, nieko nemąsty- 
danjas.
. Tuo tarpu, kada ėjo pro kokį-tai atda
rais langais namuką, jis užuodė kvapą šil
tos zupės, kuri, matyti, garavo iš katilo.

Nenumalšinamas alkis, kuris vertė jį 
beveik alpti, padarė tokiu žiauriu, kad jis, 
lyg išalkęs plėšrus žvėris, norėjo pulti į tą 
namuką,

Jis subliovė griausmingu tonu: “Prakei
kimas! Būtinai aš čia turiu gauti valgyt!” 
Ir jis pradėjo smarkiai daužyti lazda į du
ris. Nieks neatsakė iš vidaus; jis dar 
smarkiau daužydamas subliovė:

—Ei, ei, ei, klausykit, žmonės; oi atida-

Nieks neatsišaukė; tada, prisiartinęs 
prie lango, jis Jį visai atidarė, šiltas, ska
nus kvapas, tik ką išvirusio buliono, vir
tos mėsos ir kopūstų, veržėsi į šaltoką ru
dens orą. v

(Bus daugiau).

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
EASTON, PA.

Pirmas Bedarbių Piknikas
Sekmadienį, 17 gegužes, Hackett 

Parke, bus šaunus bedarbių pikni
kas. Prasidės 10-tą vai. ryte ir tę
sis iki vėlumos. Bus gera muzika 
ir įvairių žaislų. Visi lietuviai dar
bininkai dalyvauki!. Nepamirškit ir 
kitiems pasakyti, paraginti, kad at
silankytų. Jei lietus lytų, tai pikni
kas įvyks 24 gegužes. Rengėjai.

(113-114)

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2-ra kuopa rengia šokius 

šeštadienį, 16 gegužės, Lietuvių sve- i 
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 7:30 i 
vai, vakare. Įžanga vyrams 35c, l 
moterims 25c. Kviečiame visus atsi- ' 
lankyti ir pasilinksminti.

Rengėjos.
(113-114)

WILKES-BARRE “PA.
A.P.L.A. 51,-mos kuopos nepapras

tas susirinkimas bus sekmadienį, 17 
gegužės, po No. 350 Lynwood Ave., 
paprastu laiku. Visi nariai būtinai 
ateikit, turime labai svarbių reikalų 
aptarti.

Sekr. P. Maslaveskas.
(113-14)

SCRANTON, PA.
Paskaita religijos klausimu bus 

sekmadienį, 17 gegužes, po No. 110 
W. 'Mark St. (Providence Square). 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Kviečia
me visus lietuvius darbininkus atsi
lankyti, nes paskaita labai įdomi ir 
svarbi.

Kviečia A.L.D.L.D. 39-ta Kuopa.
(113-114)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos pusme

tinis . susirinkimas bus 17 gegužės, 2 
vai. po pietų, L. P. V/. P. svetainėj, I 
1723 Jane St. Sekr. J. Urbonas.

(113-114) ;

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin

kimas bus šeštadienį, 16 d. gegužės, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus delegato raportas iš “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimo. Pasi- 
stcngkit ir mokesčius užsimokėti.

Sekr. N. Astrauskiene.
(113-114)

maynardTmass.
Komunistų Partiia ir. T.D.A. kuo

pa rengia šokius šeštadienį, 16 ge
gužės, Rusų Darbininkų svetainėj, 20 
Powder Mill Road. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Visi lietuviai darbinin
kai kviečiami atsilankyti, nes pasku
tiniai šokiai bus ši pavasarį. Pelnas 
skiriamas gynimui darbinin'kų ir jų 
vadų. Komisija. i

(113-114)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį. 17 gegužės, 
Draugijų svetainėj. 4637 Vernor, i 
Highway, 10-tą vai. ryte, šis susi
rinkimas iškeltas iš regulares dienos, 
delei svarbios priežasties. Visi na
riai būtinai ateikit, nes .bus renka
mas delegatas į A.P.L.A. 23-čią sei
mą. Išgirsit raportą iš “Vilnies” šė- 
rin’”kų suvažiavimo. Atsiveskit ir ; 
naujų narių.

Sekr. V. A. Norkus. w 
(113-114) 'jį

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TA! YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymčjimus kovose su Įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletarių 
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo Įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bot svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

PRALOTAS OLŠAUSKAS '
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
tetesavo. Apie jų norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tų bylų klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla
čiam; sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūę atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, .del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųškite užsakymus sekančiai—•

j Conn. Draugai Vilijos Choro 
| nariai, turime dar daugiau su- 
|glausti savo spėkas ir paaukoti 

Iš Darbuotės Vilijos Choro daugiau energijos gavimui 
Darbininkiškas Vilijos Cho-,nauJu nar^i chorui. Kada bū

ras yra labai svarbus pagelbi-!na choro didesnės spėkos, ta- 
ninkas darbininkiškiems pa- da esti geriau sudainuoti ir 
rengimams. Jis su didžiausiu būna didesnė energija veikti.

* noru imia dalyvumą išpildyme •
L programos visuose darbinin-' 
ūkiškuose parengimuose. iuai-, 
:ke pastarųjų dviejų Vilijos

-/Choro pamokų buvo persk ai- Lakewood, 
•ttyta bent trys užkvietimai dai- 
Tnuoti išvažiavimuose. Pirmas 
S tokis užkvietimas, tai draugų
- southburiečių; jie gyvena ma-•išpildymo programos su nau-j 
'žoj farrnų kolonijoj ir, norėda- Jornis dainomis. Bus ir sporto 

sumažinti kelionės išlaidas, ! tymai: kumštininkai (boxers)
2 kviečia tik dalį choro į Liet.'11’ kl^k!ų ^akJlb Jai pirmu 
-Darb. Susivienijimo išvažiavi- ;kar^ siame Liet. J arke busto- 

mą, kuris bus 30 d. gegužės rsPorVnJų.zaislų/. :J?0S zais
1931 m. Southport, idarbininklskl sportininkai pa

lies Vilijos Choro nariai. Gra- 
Gau-!^ys šešių šmotų A. Gruzinsko 

i orkestrą. Būkite visi, jauni ir 
seni. Visi būsite mandagiai 

I priimti. .Jei ir lytų, parengi
mas įvyks. Pasakykite ir ki
tiems apie tai.

Vilijos Choro Reporteris.

24 d. gegužės pats Vilijos 
Lai-: Choras rengia dainų ir sporto 

išvažiavimą Liet. Darže, už 
Waterbury, Conn, i

I

Vilijos Choras, vadovystėje J. į 
Plikūno, stropiai rengiasi prie j

(May), 
Conn. Šį išvažiavimą darb. i 

publika turėtų paremti. <___
tas kvietimas nuo L. Darbihin-; 
kų Pasilinksminimo Bendro
vės dalyvauti jų metiniame iš-' 
Važiavime, kuris įvyks 7 d. bir
želio (June), Liet. Darže, už 
Lakewood, Waterbury. Bus: 
gera muzikalė programa ir 
kalbės A. Bimba iš New Yor- 
ko. Trečias pakvietimas nuo

* Apskričių. Tas išvažiavimas 
yra rengiamas parėmimui dar
bininkiško judėjimo, 31 d. ge
gužės (May), Bridgeport,,1

Del Silpnų 
Inkstų

jus turite silpnus inkstus, 
turite imti 

vaistai sustiprins jūsų 
kitus organus

Jeigu 
atidėliojimo 
puikus 
tus ir 
ligų ir vargo, 
ligų perus ir nuveikia konstipacijų. 
teikia jums sveikų skilvį, stipresnius 
vus ir raumenis ir pagerinu abelni; 
tą Būtinai gaukite Nuga-Tone. Jis yra par
davinėjamas aptiekininkų. Jeigu aptickinin- 
k_as neturi jo, paprašykite jį užsakyti del 
jūs iš savo urmininko.

bejus
Nuga-Tone. 

silpnus inks- 
neprileis daugelio 

Nuga-Tone pašalina iš kūno 
. ... Jis su

siveiki; skilvį, stipresnius ner- 
s veika--

LIETUVIS GRAB0RIUS
Norintieji ge
riančio

navimu

patar

ir už 

kainą,žemą 
nuliOdimo va
landoj- lauki-

tia pas: — -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tcl.i So. Boston 0304-W

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviikos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 104* CHBNĘ 8T., DETROIT, MICH.

SHENANDOAH, PA
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 1 

Amerikoj 62-ra kuopa rengia kon- : 
certą ir šokius šeštadienį, ,16 gogu- ' 
žės (May), Mainierių svetainėj, 
kampas Main ir Oak Sts. Koncer
tas prasidės 7 vai., šokiai 8-tą vai. j 
vakare. Programą išpildys Lyros Į 
Choras, bus solų ir duetų. Šokiams , 
grieš naujo choro mokytojaus M. Sla- i 
vitsko orkestrą. Kviečiame vietos ir ' 
apielinkės lietuvius atsilankyti ir j 
linksmai laiką praleisti. Įžanga mo- | 
terims 25c, vyrams 50c.

Rengėjos. Į 
(112-13) į

MONTELLO. MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia 

retę “Nebaigta Kova'..............
gegužės (May), Liet. T 
tainėj, kampas N. Main ir Vine Sts. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Sulos S. į 
Bostono Laisves Choras. Ateikit ir 
pamatykit tą gražų veikalą. Įžanga 
tik 50c, vaikams 10c.

Rengėjai.
. 111-113

ope- 
šeštadienj, 16 

Namo sve-

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
Ubalixtnuoja ir laidoja numirusiu* »nl. 
viliokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Saukite* pas mane. Pa* mane 
galite gauti lotus ant viliokių kapinių kuo 
Keriau«io*e vietono ir už žemą kainą._

1023
Philadelphia, Pa.

Mt Vernon Street

Lietuvos Darbininkės ir Peniulūs
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

. Apysaką) MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

Čia‘matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

f Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
. Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės‘'carinių teismų ir sunkenybės revo- 

s buciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų ’skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadien., Geg. 14, 1931 ' Puslapis Penktas

i kyti ir jie iš karto kalbėjo 
prastai, tik per neatlaidžią 
praktiką paliko tais garsiais 

Todėl kam ne-
statyt naujus draugus į kalbė
tojų eiles? Be to, jauną kal
bėtoją reikia prirengti, kaip 
ir kas reikia kalbėti, o jeigu

: kuris iš tokių draugų nesutin- 
|ka su jam padarytom pasta
bom, tai tokiam visai neduoti j ragaičius

nes tos komis!-; kalbėt, nes mūs organizacijos j gal vieną, kitą kartą ir nepa-i 
.“iros 1

, bet tai dar nereiš- ■ 
kia, kad visada bus galima tu-
\ėti nepasisekimtus.

Mūs organizacijos, kaip A. 
L.D.L.D. ir L.D.S.A. mažesnė
se kolonijose, kartais neturi 
pakankamai pinigų parsitrauk
ti tokios literatūros, ,o ypač i 11 U, Lett neiš-; ........

Prasideda Piknikai “Young Pioneer” ir šiaip ma-1 organizuoti žmones važiuoti į'čia nekalbėsiu 
žos brošiųraitės reikia skleis-1 išvažiavimą grupėm, busais ir ‘ ' 
ti. Kai kurie gal sakys, kad privačiais karais. Atminki frie 1 organizacijos '___
jaunimui sunku įsiūlyti nepai- visi, kad darbininkiškas judė-1 veikimo metodas, bet aš tik 
sant kokia kalba būtų litera- jimas kyla—reikalauja padi-'noriu pakalbėti apie tūlų or- 
tūra. Taip, iš dalies, sunkiau, o dint veikimą, o tas reikalauja j ganizacijų veikimo taktikas, kur 
man kartą būnant skandinavų daugiau išlaidų del literatūros į vis dar laikomasi senų nudė- 
viename parengime, kur.,tik|ir kitokiem reikalarp. ™ 1 * J,J- -1: 1
vien jaunimas jame buvo, bet. išvažiavimai i 
“Young Workerį” tai kaip py-'kaip dvasiniai, taip ir medžia- 

išpirko. . Vadinasi, Į giniai. Vikutis.

privačiais karais.
Piknikų sezonas jau čia pat. • kai betoj iais.

Dabar, kaip mūs organizaci 
jos turi tuos piknikus-išvažia 
vimu s prirengti. Pirmiausia 
aišku, reikia jie gerai išgarsin
ti ir tą darbą turi kožnas orga
nizacijos narys dirbti. Atsi
dėjimas ant komisijų yra peik
tinas dalykas, i , . „
jos susideda iš kelių draugų, tad ; yra ne tam, kad kokią ypatą i vyks daug tokios literatu 
kaip jos gali pasiekti plačias įgarsint, bet kad darbininkų ' išplatinti, bet de- nei- 
žmonių mases su apgarsini- .111 dėjimas reikalauja to, tai 
mais? Aišku, negali, jeigu visi !yi^ vis daugiau ir daugiau 
organizacijos nariai tuomi ne- prakalbų ir žinoma tam reika- 
sirūpina. Gerai išgarsintuose linga naujų kalbėtojų, 
piknikuose visados būna daug 
publikos, o tada juose būna 
daug ūpo ir žmonės įgauna 
daug dvasinės naudos, jeigu 
tik esti sutaisyta gera progra
ma.

? Visuomet reikėtų piknikus vos prieš šią supuvusią siste-1 

bele, nors keletą minutų. ' 
isa mes neturtingi kalbėtojais,! dainų girdėtus skardus ir su literatūros ir likusią sugrąž 

nors site, pagal sutartį.
Beje, distrikto Biuras pagei

dauja, kad darbininkiškos or
ganizacijos parsikviestų iš dis- 

įtrikto kalbėtoją, kuris pikni- 
jkuose nekalbės ilgiau, kaip 10- 
--15 minučių laiko ir nuo už
darbio, kai kurios organizac)-

10 nuošimtį i gresu. 
i mūs 

organizacijos irgi turėtų ' draugijas.

v a *^v a ji vz a k Vk * vi d JI 1 C

I klasių kovos taktiką. 
Atminkifrie' organizacijos vartoja

abelną 
Tūlos 
geras

Pertai.vetų konstitucijinių dienotvar- 
turi būt našūs, ikių, kurių punktai jau senai 

turėjo būt išrauta iš pat šak
nų, o vietoj tų nudėvėtų įdėti 
nauji, pritaikyti prie šių die- 

inų klasių kovos. Tų trūkumų 
j rasime visose mūsų organiza- 
icijose, kaip antai, A.L.D.L.D., 
į L.D.S.A., T. D. A. ir kitose, 
I kur jo daugiau randasi.

Pas mus, New Britaine, gi-

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLA1VININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 
ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas * 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau
dokite nroga. Būtinai stokite į mokyklą.

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL
231 West 58th Street, New York, N. Y.NEW BRITAIN, CONN. lUM

Kuomet būna didele minia 
piknike, jeigu po prakalbėlei 
būna dainų programa, ypatin
gai revoliucinių dainų, gyvų ; kiti mano—prisipirksinm, neis- užieisti 
dainų, kurios žmonėse sukelia pardavę kur mes ją padėsimo, 
jausmus ir padrąsina prie ko- Bus geriausia, jeigu kreipsitės |hi-.w }

A. LUTVINASIšsižada Senų Tradicijų

Gyvenimas nestovi ant vie 
tos. Taip pat ir draugijinis I mė ta mintis, kad jau laikas 

i surėdymas irgi jau atgyveno' susidomėti tuo svarbiu reika- 
savo senas dienas. Kas pase- Ju. Kad laikas pakeisti savo 

;uri mirtj, o vietą turjseną nusistatymą nauju atatin- 
jauniems ir energin-1 kainu šių dienų sunkių kovų 

periode. Štai 12-tą dieną ge- 
gegužės (kladinga data, nes 12 
(1. geg. ši korespondencija jau 
sustatyta.—Red.) mūs visos
p > •ogresy vės organ, i zaci j os 1 a i kė 
bendrą posėdį tuom reikalu ir 
pakeitė seną nudėvėtą taktiką-j 
nauja atatinkama šių dienų ju-j

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

•gesniems, kurie pajiegia gyve- į 
inime pravesti ką naujo. Evo- 

.11 Komunistų Partijos branduo-; iįucįja įrgį ant vietos nestovi, 
rengti su programa ir prakal-’mą, tuomet žmonės, parvykę plius arba į distriktą, iš ton bus jos raįas sukasi neišpasakytai 
bele, nors keletą minutų. Tie-’savo namus, ilgai atmena tolios duota tiek, kiek jums reikės glitai/ palikdamas vis' žym.es- 

ines ir žymesnes žymes ant šios 
žemes kamuolio. Pažvelgus į 

i progresą, negalima nepaste
bėti tas trūkumas mūsų pro- 
gresyviškų draugijų- veikimo 

Imetodose. Ateina laikas ap
sistot ir pagalvot, ar nėra ko 
čia blogo tose metodose, kad 

i nepajėgiame pasekti su pro- 
Čia aš noriu prisimin- 
p a č i ų p r o g r e sy v iš k as 
. Ar mūsų draugijų 

'veikimo taktika atatinka šių 
dienų kovoms? Nors mes esa
me organizuoti į tūlas organi
zacijas ir bandom jose svars
tyti opius dienų klausimus, bet 
mes nenujaučiame, kad esa
me bejėgiais tose kovose. Aš

o kaip žinoma, publika iš pra
eities visur įpratinta klausy
tis “patentuotų” kalbėtojų, to- bet nėra ko nusiminti, 
del tankiai mus rengėjai susi
duria su ta keblia padėtim,: 
jeigu negauna gero kalbėto- 
jaus, tai prakalbų visai nerei
kia. Tačiaus mes turėtume pa
sižiūrėti į savo organizacijų iš
kalbesnius narius ir juos vers
tinai pratinti prie tokių darbų 
atlikimo, o esu tikras, kad da- mes į piknikus, i 
linai ta spraga bus užkišama, sutraukiame didelį t ___ .................. .........
Beje, mūs naujieji kalbėtojai, jaunimo, o suprantama, jauni-1 Connecticut Valstijos A.L.D.I 
savo prasta kalba neužžavi pu- mui daug parankiau skaityt D. 
plikos, bet juk nė mūs “paten-. tokia kalba literatūrą, kokią ; mas 
tuoti” kalbėtojai negimė mo-Įjie patys vartoja. “ Daily 
kančiais geras prakalbas sa-■ Workeris”, “Young Workeris

sustiprinta siela mano: 
vargas ir priespauda slegia, 

reikia 
kovot prieš išnaudotojus ir 
skriaudėjus.

Kitas dalykas piknikuose, 
tai turėjimas pakankamai dar
bininkiškos literatūros ir 
vien tik lietuvių kalboj, bet ir jos skiria K. P. 
anglų. Sakau, reikalas turėti del vedimo įvairių kampanijų, ti 
anglų literatūros todėl, kad i Mūs c... -------- '-1

išvažiavimus: kiek skirti.
i skaičiuj Prie to, reikia priminti, kad

Įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i'a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinka m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Rea) Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

ne

ir L.D.S.A. Apskričių pir- 
išvažiavimas bus 31 d. 
ės-May, Bridgeport mie

ste. Kuopų draugai sukruskite

PHILADELPHIA, FA. PHILADELPHIA, PA.
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KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite 
apie 45 miOutes iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perčję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, 

ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLIN BUS ir daveža 
visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekas, ant sekančio sustojimo reikia .išlipti ir eiti tiesiai vieną bloką iki 
tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą,važiuokite White Horse Pike kejiu iki Union Avė.; paskui su
kit po dešinei j Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.

H

koncertine ir ristynių programa

RENGIA LYROS CHORAS

Nedėlioję, Geguž€s=May
Prasidės 10 Valanda Ryte ir Tę sis Iki Vėlai Vakarė
PROGRAM?! RUS 3:30 VAL. PO PIETŲ.

'Y ‘
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Lyros Choras, Philadelphia, Pa.

Gerbiama Philadelphijos ir Apielinkes Publika:—
Mylintieji daina šiame pikniko pilnai pasitenkinsite, nes Lyros. Choras dainuos gražiausias 

dainas.
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI ŠOKIAMS GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

Klasiškas ristynes duos draugas Tarzon White su savo grupe. .Risis trys poros. Taipgi bus 
ir kitokių pamarginimų. Tat kviečiame visus ir visas dalyvauti šiame parengime.

Lyros Choras.

'I

bI
I

kad ir pavieniai pritarėjai mū-. 
sų judėjimo, būtų šaukiami į į 
susirinkimus, numatant tam, ti- į. 
knis svarbius dienos įvykius ir! 
visiems bendrai diskusuot tuos į 
klausimus, kurie reikalauja or- į 
ganizatyvių spėkų vykinimui. į 
Išdirbti planus vietos veikimui, i 

; kurie atatiktų abelnam darbi
ninkų judėjimui, vadovybėj 
Komunistų Partijos.

Išrauti tą mintį ant visados, I 
' kad jeigu Petras ar Baltrus ką ! 
i veikia'del tūlos organizacijos! 
| labo, o Vincas ar Jurgis toj or- j 
įganizacijoj nepriklauso, tai. I * • i; jiems ir tos organizacijos dar-j 
ibas buvo svetimas. Ta meto-: 
Ida veikimjo jau atgyveno savo ■ 
I dienas ir ji prašalinta iš mūs į 
i tarpo ant visados.
| Mes padėjom tvirtą pamatą J 
Ikad ką Baltrus dirba, tas turi į 
•^ūpėt Vincui ir kitiems. Turi i 
i pas visus būt vienybė ir bend-į 
iros spėkos abelnam veikimui, 
į visuose klausimuose ir praktiš-, 
I kame darbe.

Apart kitko, prieita prie iš
vados, kad reikalinga turėti ir 
korespondentų biuras, kurio 
pareiga rašyti į spaudą, kaip j
iš klasių kovos lauko, taip ir. 

I kitais įvairiais gyvenimo klau-: 
simais.1 Reikia pastebėti, kad 

'bendrame posėdyje dalyvavo,' 
sekamos organizacijos ir visos: 

i sutiko bendro veikimo pagrin- | 
'dais: A.L.D.L.D., A.L.D.S. kuo-1 
pa, L.D.S., T.D.A., Vilijos Cho- ' 
ras ir nuo K. Partijos.

Mes įsitikinę, kad ateityje- 
pas mus, ypatingai tarpe lietu* ■ 

įvių, veikimas atgys ir bus pra-i 
įdėta energingiau veikti, negu1 
i iki šiol kad buvo veikiama.

. Korespondentas No.

BALTIMORE,.MD.

5.

Gegužės 30-tą dieną Darbo 
Unijų Vienybės' Lyga rengia 
masinį mitingą ir pikniką Fi- 

|nų. Svetainėje, 703 Sponca St., 
I Highland Town. Vyriausiu 
'kalbetojum bus drg. W. Z.
Foster. Prakalbos įvyks ap- 

! gyventoj dalyje miesto plieno] 
darbininkais. ____ _______  .

; kams i
■kelis kartus pastaraisiais

---E -4 i.... ..Y.:,,....
sąlygų, plieno darbi-' 
pradėjo, stoti į Metalo J

68
ii JUOZAS KAVALIAUSKAS

A. EUTViNAb
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.' 

Tel. Trinity 3-1045

Laisniuotas Grabelius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PĄ.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — Main 1417

zoais NUO DR. MENDLOWrrZ
Aiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y. -

TEL., MIDWOOD 8-SJ61

I

j

ii 
t*

y

1
Plieno darbiniu- Is 1 M ilgos buvo kertamos per | 

me-' g 
Delei tų pasunkėjusių i įį

i darbo 
, ninkai 
l Darbininkų Industrinę Uniją, B 
I prisirengimui kovoms prieš al- 
Igų kapojimą, prieš skubinimo 
I sistemą, vadovybėj Darbo Uni
jų Vienybes Lygos. Daugelis 

! plieno ir kitų industrijų kovin- į 
gų darbininkų parodė savo pa-j Į 
siryžimą kovoti prieš algų ka
pojimą ir už priėmimą progra
mos D.U.V. Lygos. Darbinin- 

, kai dar vis prisimena narsias 
kovas Sparrows Point’o darbi
ninkų 1919-metų ir W. Z. Fos
ter!, vieną vadų to streiko, ku
ris visuomet ištikimai kovoja 

i už plieno darbininkų interesus. 
;Visi darbininkai, o ypatingai 
I plieno darbininkai, privalo su
sirinkti į šį masinį mitingą ir 
pikniką. Fosteris išdėstys vi
sus planus ir nurodys būdus, 

i kokiais darbininkai turėtų da- 
I bar organizuotis, kad atsilai- 
i kius prieš kapitalistų daromą 
jofensyvą, algų kapojime ir 
I bloginime darbo sąlygų.

Reporteris.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?— šaltis, 
ligas Įvaro, bet ir J grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tab
tai kanuolė pricž kitą amži- 
žmogans priešą—vidurių už-

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačia

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
ĮSI Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

yra 
ną 
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užralykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
ĮSI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

A A, žemiau pasiraies, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonžkii 
man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Varda fi-

No_____

Mleawuj

—Street or Avenue
—, Stats---------- --

•>3

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisypio darbas, praktiš
kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtoįai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

nuniuščme pilno mechaniško kurso

Yra Didelis Pareikalavimas

. Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nūo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 , vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vaL po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.



Puslapis šeštas lr Ketvirtadien., Geg. 14, 193

zacijos organizuojasi ginti 
tuos darbininkus.VIETINES ŽINIOS

Žuvo 48 Darbininkai Laike Darbininku Organizacijos, j 
Budavojimo Empire 
State Namo

Siųskite Savo Atstovus į 
Konferenciją

Gelbėjimui 9 negrų jaunuo-Nesenai vienas darbininkas Gelbėjimui 9 negrų jaunuo- 
puolė nuo 72-ro augšto Empire Į nu bendro fronto konferenci-j 
State namo ir užsimušė. Jisi ja jvyks sekmadienį, gegužės 
buvo atėjęs darbo prašyti, bet117 d., Finų svetainėje, 15 W. 
negavo. Tada puolė žemyn,1-j 26th St., New York, N. Y. 
kad užbaigus savo vargingą t pradžia 11-tą vai. ryto, 
gyvenimą. Visos darbininkų organizaci-

“Daily Worker” korespon-1 jOs, A.L.D.L.D., L.D.S.A., T/ 
(lentas buvo nuėjęs pas darbi-’ u. A., chorai, kliubai ir pašal- 
ninkus pasikalbėti, kurie bai-! pinės organizacijos yra kvie- _ — » _ _______ . 1 J 'v. . • >• itaugščiausią pasaulyje i čiamos prisiųsti savo delega- 

Darbininkai, kurie dir-itus Jeigu kurių kuopų neį
vyks susirinkimai, tai ragina
mos valdybos sueiti, pasitarti 
ir pasiųsti delegatą. Būtinai 
reikia dalyvauti, reikia ginti 
nekaltus negrus jaunuolius nuo 

elektros kedėje.

gė tą 
namą, 
bo nuo pradžios to namo bu- 
davojimo, tvirtino, kad laike 
darbo žuvo 48 darbininkai. Jie 
kaltina kapitalistinę išnaudo
jimo ir skubos sistemą. Iš
naudotojams neapeina darbi-!sudeginimo 
ninku gyvenimas, bet tik pel-1 Darbininkų balsas jau daro 
nai, ir delei to 48 darbininkai į nemažą spaudimą ant viešpa- 
žuvo. Kapitalistinė 
sužiniai tatai užslėpė.

e

A.D.F. Padeda Bosams
Kapoti Negrų Darbininkų

se-

^MIRTYS- LAIDOTUVĖS IĮ PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. rKeipkites po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2,3057. (109-118)

Telephone, Stagg X-BfilO

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite f

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 12 cl., Kings Coun
ty ligoninėj, mirė Simonas 
Markūnas, 48 mietų, gyvenęs 
59-68 Maspeth Avė., Maspeth, 
N. Y. Pašarvotas po No. 416 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės bus gegužės 15 d., 
10-tą vai. ryte, šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpina
si graborius Radzevičius.

Rep.

iMfUĮIFUąiUIM

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagp ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS1
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu- 

| vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
I kite persitikrinti -kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

Ant 180-tos gatvės eina 
nu namų griovimo darbas. Ten 
dirba A.D.F. 250 lokalo na
riai. Balti darbininkai gauna 
$1.05 į valandą, o negrai dar
bininkai už tokį pat darbą tik
tai 40 centų į valandą. Kada 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
atstovas nuėjo ir paklausė bo- 
š<5‘! kodėl t^up yra, tai gavo 
atsakymą: “Tai yra unijos al
gų skalė del negrų darbinin
kų prie griovimo namų.” Kas 
parodo, kad pardavingi vadai 
iš A.D.F. ranka rankon dirba 
su išnaudotojais paskirstyme 
baltų ir negrų darbininkų.

D.U.V.L. pradėjo dar ener
gingiau veikti tarpe senų na- 

!mų griovimo darbininkų, kad 
suorganizavus juos į revoliu
cinę uniją.

SKAITYKIT. PLATINKI!' 
“LAISVĘ.”

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 18 akrų farma, su 

gyvuliais ir padargais, 2 šeimynų 
namas, steam heat, miesto vanduo, 
gesas ir telefonas. Del platesnių in
formacijų kreipkitės sekamu adre
su: F. M. Bertulis, Box 181, Strat
ford, Conn. Tel. 7-0973-M.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i j a daug 
geriau j rengta, 
tocU?l paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų meti} pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS”
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrines revoliucijos kelius.
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai' atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj i šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo- ‘ 
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovąna.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

spauda ■ taujančios klasės įstaigų, ir 
'jeigu mes dar energingiau 
veiksime, protestuosime orga- 

inizacijų vardu ir bendrai veik
sime per suvienytą frontą, tai 

į ne tiktai šioje kovoj, bet ir ki
tose sumobilizuosime darbinin- 

; kų mases.

Mokytojos Muša Vaikus del 
Pirmos Gegužės

Tūkstančiai darbininkų vai
kų dalyvavo Pirmos Gegužės 
demonstracijose. Už tai iš
naudotojų 
mokytojos 
vaikučių, 
ta diena 
pionierių, 
griebė vyriausia 
mušė, stumdė ir koliojo.

Iš mokyklos No. 96 šimtai j 
vaikučių išėjo ir dalyvavo kar-i 
tu su darbininkais demonstra-! 
ei jose. !

Mokykloje No. 60 trys pio-! 
nieriai nubausti už dalyvavi-i 
mą Pirmos Gegužės apvaikš-j 
čiojime.

Brooklyne, mokyklos No. 
100 mokytojos buvo pastatę tą 
dieną sargus ir vaikus neišlei
do, bijodamos, kad jie neprisi
dėtų prie .Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimo. Kada pionieriai 
atvyko, kad išvesti iš mokyk
los vaikus, tai jie buvo pa
griebti ir mušami.

Prie mokyklos No. 40 pikie- 
V i e š p a taujančios' tavo ne tiktai vaikai, bet ją 

Bet jis, pasodintas Sing klasės agentai sudarė suokalbį pikietavo ir jų tėvai darbinin- 
išreikalavo prieš keturis negrus draugus, į kai. Du tėvai areštuoti.

Warfield, S. Brown,! Daug jaunuolių apleido iri 
ls Pirmąją!

Galas Labai Mokytam 
Jaunam Piktadariui

Apgynimo negrų jaunuolių

Antradienio rytą gengsterių v
revolveriai užbaigė kriminalįl Šeštadieni, Ketvirtą Valanda 
gyvenimą Roy Howardo Sloa-: p -Jr n„mnn<;Įraz.::a 
ne o, nepaprastai gabaus irIi*«SIU6S yCID.OIlSIlaClJd 
mokslingo jaunuolio.

Sloane buvo sūnus protesto-
nų kunigo ir labai mokytos reikale T.D.A. ir Lyga Kovai 
motinos Annos. Jo motina!už Negrų Teises rengia mįlži- 
yra Filosofijos Daktarė ir turi nišką demonstraciją gatvėmis, 
du kitus mokslo laipsnius iš Ji prasidės šeštadienį, 16 d. 
universitetų ir kolegijų; yra gegužės, 4-tą vai. po pietų, 
parašius kelias knygas ir įstei- nuo 128th ir Lenox Ave. Visi 

daly-

bernai mokytojai ir 
visaip puola .ant 
Mokykla No. 109 

buvo pikietuojama 
Tris vaikučius pa

mokyto ja,

gus Meno ir Amatų Mokyklą darbininkai kviečiami 
Washingtone. vauti.

Jos sūnus, kaip studentas ---------------------
Carnegie Technologijos Insti- AreŠtaVO Keturis 
tuto, buvo laikomas genijum 
matematikoj, sunkiausios rū
šies apskaitliavimuose. Jis iš
rado svarbų prietaisą palaikyt Harlem miesto' dalyje neg- 
lėktuvų lygsvarą ore ir šiaip irai darbininkai sėkmingai vei- 
pasižymėjo mechanikoje. Pa-įkia, kovodami prieš lynčą, už 
skui mokinosi advokatūros; bedarbių apdraudą, ir daly- 
Columbijos Universitete, kol vauja kitose komunistų kam- 
neįkliuvo, kaip automobilių va" paniįose. 
gis. F ‘ " 
Sing kalėjimam i 
sau naujo teismo; ir taip bu-1 būtent, Warfield, S. Brown, Į 
vo išstudijavęs gudriausius ad- Campbell ir A. Williams muš-į augštesnes mokykla 
vokatūros kabliukus, jog liko tynių ir betvarkės kėlime ir j Gegužės ir dalyvavo kartu su' 

' paliuosuotas, kaip nekaltas, areštavo. Bet policijos stotyje 
nors jau pirmiaus buvo ne kar-'jų kaltintojas Grant kaltino 
tą areštuotas už automobilių i juos, kaipo raudonuosius ir 
vogimą. Pas jį kalėjimo ka- : veikiančius tam, kad nuvertus 
meroj buvo surasta ginklas,! dabartinę išnaudojimo tvarką, 
variniai krumpliai; tai būtų Lyga Kovai už Negrų Tei- 
reiške dar kokį-desėtką metų Les ir kitos darbininkų organi-1stabdyta, 
kalėti. Bet jis įtikino teismą, I 
jog kadangi jis “nekaltai” bu
vęs nuteistas, tai negali būti 
baudžiamas už varinius krum
plius. nes, jis, pagal teises, 
turi būt skaitomas nekaltu ir 
laisvu žmogum.

Vos paliuosavus ji iš kalėji
mo, tas mokslingas kriminalis
tas buvo areštuotas už dalyva
vimą apiplėšime vienos bran- 
gumynų krautuvės, ir tapo pa- i 
statytas no $20,000 parankos. | 

Jis sakėsi nekaltas ir pri- i 
stojo tarnauti vienai advokatų 
firmai, būk tai norėdamas iš
eiti į advokatus. Bet tuo p- 
čiu laiku jis varinėjo gešef- 
tus su kriminalistais. Tie jo 
sėbrai, veikiausia, pabijojo, 
kad jis ateinančiame teisme 
besigindamas neišduotų jųjų. 
Taip^Jis pereito antradienio 
rytą Yr buvo nušautas iš prava
žiuojančio automobilio, ties 
Mad Dog Boat Kliubu, arti 
Dyckman St., New Yorke.

Atsakymas A. Kazakevičiui
Drauge, parašytas jūsų ne

va atsakymas j d. B. Krasaus
ko aprašymą A.L.D.L.D. 55 
kp. susirinkimo netilps. Jūs 
neva norite užginčyti padary
tas koliones susirinkime, o 
tuo pačiu kartu savo “atsaky
me” dar daugiau koliojate vei
kiančius draugus. Jokie spau
doje atsakymai jūsų reputaci
jos nepataisys iki tol, pakol 
jūs patys neperkeisite savo ne
tikusi užsilaikymą. Jūs lenda
te net j svetimas kuopas, ten 
keikiate visus veikiančius 
draugus, o paskui į laikraštį 
norite tą patį rašyti. Laikraš
tis negali tatai talpinti.

Viet. Žinių Red.

Negras Darbininkus

darbininkais demonstracijoj.
Delei virš minėto teroro ak-! 

tų pasiųsta protestai Apšvie- j 
tos Valdybai ir reikalavimas,’ 
kad areštai ar šiaip bent koki 
persekiojimai tuojau būtų'su-

rwuui

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

Ulmer Parkas, kur “Laisvė” 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
du ir pailgintas ant 35 pėdų. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobilių. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma mašinos, gražiai išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar su
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike piknikų 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1931 metų 
sukanka 20 metų nuo įsisteigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisvės” pik
nikas bus kaipo 20 metų jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininkų chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
sų klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę” materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininkų kla
sės kovose, į kurias “Laisvė” mus 
šaukia, “L." Administracija.

i

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki- i 
mas bus ketvirtadienį, 14 gegužes, | 
“Laisves” svetainėj, 8-tą vai. vakare, i 
Visos nares ateikit, yra svarbių rei- I 
kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 1 
narių. Org. |

(111-113)

| PAJIEŠKOJIMAI |
P___________________ į  <7 i

NORĖČIAU 
draugu, o 

vienas kitą 
Aš esu našlė 
pageidaujamas, 
gyvanašlys, nuo 36 iki 48 metų, my- . 
lintis linksmą ir ramų gyvenimą ga- : 
Ii atsišaukti. Su pirmu laišku ma- | 
lonėkit ir savo paveikslą prisiųsti, j 
kurį ant pareikalavimo grąžinsiu. ! 
Atsišaukit tik laisvi nuo religinių: 

, prietarų ir nevartojanti svaiginančių i 
gėrimų. Daugiau „žinių apie save i 
suteiksiu laišku. Mrs. M. Miller, 49 
Bennet St., Boston, Mass.

susipažinti su rimtu 
susipažinus ir patyrus 
būt galima apsivesti.

: metų. Turtas ne- <
Vaikinas, našlys ar 1

’Telephone, j Stagg 7057: j
.e * ’ 1

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I.
i Juniper' 5-6776

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.
t

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

išdirbystės 
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo . ci
garų gerupiu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista- 

' tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į> artimesnius mie
stus, bet ir į; tolimesnius. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

libalzamuoja ir laidoja numirusiuo 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotogi-afas

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Geriausia . Studija jBr^k^nė.U1 ;Ąteijjiit Persitikrinti

107 Union A venų® 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge-. 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Namų Malia votojai ir Daily dės
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir Jauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydes (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės | bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N. Y.
1 Arba Telefonuokite;

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648
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0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
1

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

• • s
' Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa

gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina......................................................60e, per paltą 45«

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistinS. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
■am, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandčlj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Bavininkab

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės TgL, Greenpoint 0-2017-2360-3^14

lUdrpkit ij skelbimą U prUieaMt karte an atsakymo.




